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IV. SPECYFIKACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZYŁĄCZY 

WODOCIĄGOWYCH 

V. ZAŁĄCZNIKI 

Wykaz załączonych do projektu budowlanego pism i uzgodnień  
Lp Wyszczególnienie 

  Kserokopie uprawnień i wpisu do Izby projektanta i sprawdzającego 

  Opinia nr 59/2006 uzgadniania dokumentacji projektowej z dnia 24.03.2006r. wydana przez 
ZUDP Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 
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  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZNAK RPI/A-7331/ICP/11/2005 z 
dnia 02.02.2006r. wydana przez Burmistrza Trzcianki 

  Decyzja OŚ 7627-12/05/06 z dnia 22.03.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez burmistrza Trzcianki 

  Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej z przyłączami nr Ldz.100/09/2005 z dnia 
28.09.2005 r. wydane przez Zakład InŜynierii Komunalnej sp.z o.o.,  ul. śeromskiego 15,  
 64-980 Trzcianka 

  Uzgodnienie WZDW.32.73350/56/06 z dnia 24.02.2006r. wydane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  

  Decyzja WZDW.32.73350/56/06 z dnia 22.03.2006r. wydana przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

  Uzgodnienie RO Eum 6212/1/u/2006 z dnia 21.12.2005r. z Zachodniopomorskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile 

  Pozwolenie wodnoprawne OŚ.III.6224/1/2006 z dnia 22.03.2006r. wydane przez 
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie  

  Uzgodnienie 2532/05 z dnia 20.12.2005r. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym                        
w Poznaniu 

  Współrzędne geodezyjne punktów załamań 
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I  OPIS TECHNICZNY 

1 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwiązania doprowadzenia wody do 
miejscowości Rudka i Runowo  w  gm. Trzcianka, województwo wielkopolskie, od miejsca włączenia 
do istniejącego wodociągu Dn150 i rozprowadzenia wody w miejscowości Runowo. Projektowany 
wodociąg zasilany będzie ze Stacji Uzdatniania Wody w Rudce. 

Projekt przedstawia trasę i rozwiązanie techniczne sieci wodociągowej w technologii rur PVC  z 
szeregu SDR 11 wraz z przyłączami wodociągowymi w technologii rur PE  z szeregu SDR 11.  

Zakres opracowania obejmuje rozwiązania techniczne na etapie projektu budowlanego sieci 
wodociągowej od miejsca włączenia do istniejącego wodociągu Dn150 do miejscowości Runowo, oraz 
przyłącza wodociągowe do wodomierzy oznaczonych jako WR lub studzienek wodomierzowych 
oznaczonych jako SWR.  

 

Zestawienie podstawowych parametrów projektowanej s ieci wodoci ągowej 

 
Podstawowe parametry sieci wodociągowej 

Średnica Długość 

Ø 160 PVC 5197,0 m 

Ø 110 PVC 5227,0 m 

Ø 90 PVC 77,60 m 

Ø 63 PVC 1119,0 m 

PEde30x3,2 20,0 m 

Razem 11640,60 m 

Hydrant  nadziemny 
teleskopowy Dn80 18 szt. 

 
Podstawowe parametry przyłączy wodociągowych 

Średnica Długość Ilość  

PE de 32 x 3,0 mm, SDR11 1750,10 m 72 szt. 

PE de 50 x 4,6 mm, SDR11 178,30 m 8 szt. 

Wodomierz Dn20  69 szt. 

Wodomierz Dn25  3 szt. 

Wodomierz Dn32  8 szt. 

 

2 Podstawa  opracowania  

- Zlecenie Inwestora – Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka , 
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZNAK RPI/A-7331/ICP/11/2005 z 

dnia 02.02.2006r. wydana przez Burmistrza Trzcianki  
- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, 
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- Opinia nr 59/2006 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 24.03.2006r. wydana przez 
ZUDP Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 

- Uzgodnienie WZDW.32.73350/56/06 z dnia 24.02.2006r. wydane przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 

- Decyzja WZDW.32.73350/56/06 z dnia 22.03.2006r. wydana przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich,  

- Uzgodnienie RO Eum 6212/1/u/2006 z dnia 21.12.2005r. z Zachodniopomorskim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile  

- Pozwolenie wodnoprawne OŚ.III.6224/1/2006 z dnia 22.03.2006r. wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Czarnkowie  

- Uzgodnienie 2532/05 z dnia 20.12.2005r. z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym                        
w Poznaniu, 

- Decyzja OŚ 7627-12/05/06 z dnia 22.03.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia wydana przez burmistrza Trzcianki 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000,  
- Uzgodnienia z uŜytkownikami istniejącego uzbrojenia i właścicielami terenu, 
- Wizje lokalne i domiary w terenie, 
- Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.046.2002r. w sprawie 

warunków  technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie (Dz. U. nr 75 
z dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z późniejszymi zmianami,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej  (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 80 z 2003r, poz. 718), 
- Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. ( Dz. U. Nr 54/97) z późniejszymi zmianami, 
- inne obowiązujące normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczące projektowania                        

i eksploatacji sieci wodociągowej. 
 

3 Technologia 

Projektuje się sieć wodociągową z rur ø160, ø110, ø90, ø63 PVC oraz przyłącza z rur PE 
de32x3,0mm oraz 50x4,6 SDR 11.  

Projektowana sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącej sieci wodociągowej poprzez trójnik 
Dn150 ze Stacji Uzdatniania Wody w Rudce. 

 

4 Zabudowa i zagospodarowanie terenu 

4.1 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Dla obszaru objętego projektem sieci wodociągowej dla m. Runowo, gm. Trzcianka gmina nie 
posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym dla planowanej 
inwestycji  uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Wykaz działek, przez które przechodzi projektowana sieć wodociągowa w m. Rudka i Runowo 
załączono w części II opracowania.  

Projektowana sieć wodociągowa przebiega od Stacji Uzdatniania Wody w Rudce wzdłuŜ drogi 
powiatowej o numerze ewidencyjnym 67 w obrębie Rudka i numerze ewidencyjnym 30 oraz 274/2 w 
obrębie Runowo. W miejscowości Runowo sieć przebiega wzdłuŜ drogi gminnej o numerze 128, drogi 
wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym 152 i 274/1. W punkcie 55R następuje odgałęzienie, sieć 
przebiega wzdłuŜ drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 258. W punkcie 68R następuje 
odgałęzienie i sieć przebiega wzdłuŜ dróg gminnych o numerach ewidencyjnych 225, 408 oraz 412. 

W zakresie opracowania występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne. 
Istniejąca infrastruktura nadziemna to: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, kościół i 
dwa budynki usługowe - sklepy. 
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Istniejące uzbrojenie terenu w pasie technicznym dróg gminnych oraz w zakresie opracowania sieci 
wodociągowej stanowią: 

− sieć kanalizacji sanitarnej, 

− kable energetyczne NN, 

− napowietrzne linie energetyczne, 

− sieć wodociągowa, 

− kable telekomunikacyjne. 

Na trasie sieci wodociągowej występują obiekty nadziemne typu: ogrodzenia, drzewa, krzewy, 
obiekty małej architektury. 

Układ komunikacyjny obejmuje drogi o statusie dróg publicznych: drogę powiatową o numerze 
ewidencyjnym 67 w obrębie Rudka oraz 30 i 274/2 w obrębie Runowo, drogi wojewódzkie o numerach 
ewidencyjnych 152 i 274/1 , drogi gminne oraz drogi dojazdowe i wjazdy na posesje. 

 

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.2.1 Rurociągi 

Projektowana sieć wodociągowa ma za zadanie dostarczyć wodę na potrzeby bytowo gospodarcze 
oraz do celów p.poŜ. odbiorcom w miejscowości Rudka-Runowo. Dostawa wody odbywać się będzie z 
istniejącego wodociągu w miejscowości Rudka. 
Zaprojektowane na trasie wodociągu hydranty będą pełniły funkcje p.poŜ. oraz technologiczne – tj. 
płukanie, odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci.  

Lokalizację sieci wodociągowej przedstawiono na mapach w skali 1:1000 i 1:500 (część graficzna). 

Projektowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu, 
nie wymaga trwałego wydzielenia terenu. Sieć przebiega przez działki wymienione na stronie 
tytułowej oraz w zestawieniu - cz.II. 

Po wykonaniu robót teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw 
do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.  

4.2.2 Zestawy wodomierzowe 

Dla budynków zaprojektowano przyłącza wodociągowe wraz z zestawami wodomierzowymi. KaŜdy 
zestaw składa się z zaworów prostych , wodomierzy, zaworów prostych ze spustem oraz zaworów 
antyskaŜeniowych. 

 

4.3 ZagroŜenia ppoŜ. i BHP 

Projektowana sieć wodociągowa nie stanowi zagroŜenia poŜarowego. Wymagania BHP zgodne z 
przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowych. Obsługa sieci wodociągowej tylko 
przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP.  

Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kładek 
dla pieszych bądź innych podestów. 

Zobowiązuje się wykonawcę do zabezpieczenia wykopów w czasie trwania budowy, 
a w szczególności po zakończeniu dnia roboczego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 

5 Opis techniczny do projektu budowlanego 

5.1 Trasa sieci wodoci ągowej 160PVC  

Projektowana sieć wodociągowa przebiega od Stacji Uzdatniania Wody w Rudce wzdłuŜ drogi 
powiatowej o numerze ewidencyjnym 67 przez działki naleŜące do Agencji Nieruchomości Rolnych 



Projekt budowlany: Sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla m. Rudka i Runowo 

Adres budowy: m. Rudka i Runowo, gm. Trzcianka 

Inwestor: Urząd Miejski Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka   

 

Strona 6 z 14 

 

oraz działki gminne w obrębie Rudka. Sieć przebiega przez drogę gminną o numerze ewidencyjnym 
89, przez tereny rolnicze naleŜące do osób prywatnych oraz przez rów o numerze ewidencyjnym 105 
naleŜący do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. W obrębie Runowo sieć 
przebiega przez tereny rolnicze naleŜące do Agencji Nieruchomości Rolnych. Na początku Runowa sieć 
przebiega przez drogi ziemne o numerach ewidencyjnych 226/22, 226/5 naleŜące do Agencji 
Nieruchomości Rolnych, przez drogę ziemną o numerze ewidencyjnym 230 naleŜącą do Gminy 
Trzcianki. Następnie sieć przebiega wzdłuŜ drogi powiatowej o numerze 274/2 przez działki naleŜące 
do osób prywatnych i Gminy Trzcianki. Dalej sieć przebiega wzdłuŜ drogi gminnej o numerze 
ewidencyjnym 128 przez teren trawiasty. Od punktu węzłowego sieci 43R do 68R sieć przechodzi 
przez tereny trawiaste naleŜące do Parafii Rzym.-Kat. P.W. Najświętszego Serca Jezusa i do osób 
prywatnych. Od punktu węzłowego sieci 47R sieć przekracza drogę powiatową o numerze 
ewidencyjnym 274/2 i przebiega przez teren trawiasty naleŜący do Gminy Trzcianki- Ochotniczej 
StraŜy PoŜarnej. Do punktu węzłowego 55R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 160/110, 
sieć przebiega wzdłuŜ drogi wojewódzkiej o numerze ewidencyjnym 274/1 przez tereny trawiaste 
naleŜące do osób prywatnych i Gminy Trzcianki.  

Od wodociągu zaprojektowano wykonanie przyłączy PE de32x3,0 oraz 50x4,6 do budynków 
mieszkalnych.  

W punktach węzłowych sieci 1Hp, 2Hp, 4Hp, 6Hp, 7Hp, 9Hp, 10Hp, 11Hp, 15Hp oraz 16Hp 
zaprojektowano trójniki redukcyjne 160/90, a w punktach 3Hp, 5Hp, 8Hp, 12Hp, 13Hp, 14Hp, 17Hp i 
18Hp – trójniki 110/90, do których podłączone będą hydranty nadziemne teleskopowe firmy Hawle 
Dn80. Przed hydrantem umieścić zasuwę Dn80. Hydranty wykorzystywane będą do płukania sieci 
wodociągowej. 

Na odcinku A-B wodociąg przebiega w km 10+100 pod dnem kanału Rudnica, szczegółowy opis 
przekroczenia oraz profil wg dokumentacji – operatu wodnoprawnego sporządzonego w celu 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  Na odcinkach sieci ZR16-ZR17 i ZR84-46R sieć przebiega pod 
dnem rowów melioracji. Przejścia wykonać na głębokości minimum 1,0m poniŜej dna cieków. Miejsca 
przejść oznakować na stałe słupkiem betonowym. 

Wodociąg przekracza drogę powiatową o numerze ewidencyjnym 30 na odcinku 3R-ZR43, drogę 
powiatową o numerze ewidencyjnym 274/2 na odcinkach 6Hp-ZR69c, 20R-ZR70, 43R-ZR82, ZR86-
ZR87, drogę wojewódzką o numerze ewidencyjnym 152 na odcinkach 68R-ZR156, ZR138-ZR139, 
ZR150-ZR151, 77R-WR68, 79R-R91, 80R-81R, drogę wojewódzką o numerze ewidencyjnym 274/1 na 
odcinkach  ZR90-48R, 49R-R57, ZR97-ZR98, 52R-ZR99a, 54R-R61, ZR102-ZR103, 55R-ZR109. 

W punktach węzłowych 47R, 24R, 6R  wykonane zostaną odejścia sieci rozdzielczej 160PVC za 
pomocą trójników równoprzelotowych T160, a w punktach 3R, 43R,55R odejścia sieci 110PVC za 
pomocą trójników redukcyjnych TR160/110.  

 

5.2 Trasa sieci wodociągowej 110PVC 

Projektowana sieć wodociągowa przebiega od punktu węzłowego 3R, gdzie zamontowany będzie 
trójnik redukcyjny 160/110  przez drogę powiatową o numerze ewidencyjnym 30, drogi ziemne o 
numerach ewidencyjnych 39, 38, naleŜące do Gminy Trzcianki, działki o numerze ewidencyjnym 37 i 
34/1, naleŜące do Agencji Nieruchomości Rolnej. Sieć zakończona będzie w punkcie 3Hp, gdzie 
zamontowany będzie trójnik redukcyjny 110/90 oraz redukcja 110/63. 

Od punktu węzłowego 6R, gdzie zamontowany będzie trójnik równoprzelotowy T160 oraz redukcja 
160/110, sieć przebiega przez drogi ziemne o numerach ewidencyjnych 226/22, 226/14 naleŜące do 
Agencji Nieruchomości Rolnych do punktu węzłowego IR, gdzie zamontowana będzie zaślepka 
110PVC. 

Od punktu węzłowego 34R, gdzie zamontowany będzie trójnik 160/63 oraz redukcja 160/110, sieć 
przebiega wzdłuŜ drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 128 oraz wzdłuŜ drogi ziemnej o numerze 
ewidencyjnym 118/7 naleŜącej do Agencji Nieruchomości Rolnej. Sieć zakończona będzie w punkcie 
IIIR zaślepką 110PVC. 
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Od punktu węzłowego 43R, gdzie zamontowany będzie trójnik 160/110, sieć przebiega przez drogę 
powiatową o numerze ewidencyjnym 274/2, i wzdłuŜ drogi ziemnej naleŜącej do Agencji 
Nieruchomości Rolnej. Sieć zakończona będzie kolankiem 90°, za którym będzie redukcja 110/63 oraz 
złączka 63/50 PVC/PE. 

Od punktu węzłowego 55R, gdzie zamontowany będzie trójnik 160/110, sieć przebiega wzdłuŜ 
drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 274/2, przez działki naleŜące do osób prywatnych 
oznaczone jako łąki. Sieć zakończona będzie w punkcie IVR zaślepką 110PVC. 

Na odcinku 55R-VIR sieć przebiega wzdłuŜ dróg ziemnych o numerach ewidencyjnych kolejno: 258, 
78, 430 i 428, naleŜących do Gminy Trzcianki i kończy się zaślepką 110PVC. 

Na odcinku 68R-18Hp sieć przebiega przez drogę wojewódzką o numerze ewidencyjnym 152, 
wzdłuŜ jezdni brukowej i dróg ziemnych o numerach ewidencyjnych 225, 408 i 412, naleŜących do 
Gminy Trzcianki. 

 

5.3 Trasa sieci wodociągowej 90PVC 

Projektowana sieć wodociągowa przebiega od punktu węzłowego 20R,gdzie zamontowany będzie 
trójnik redukcyjny 160/90, przez drogę powiatową o numerze ewidencyjnym 274/2 oraz działki 
naleŜące do osób prywatnych i Gminy Trzcianki do punktu węzłowego IIR, gdzie zamontowana będzie 
zaślepka 90PVC. 

Podłączenie od trójników 1Hp÷18Hp do hydrantów wykonać z rur 90PVC. 

 

5.4 Trasa sieci wodociągowej 63PVC 

Projektowana sieć wodociągowa przebiega od punktu węzłowego 3Hp, gdzie zamontowany będzie 
trójnik redukcyjny 110/90 oraz redukcja 110/63 przez jezdnię ziemną i tereny trawiaste naleŜące do 
osób prywatnych. Sieć zakończona będzie w punkcie 5.1R, gdzie zamontowana będzie złączka 63/50 
PVC/PE. 

Od punktu węzłowego 34R sieć przechodzi przez działkę gminną o numerze ewidencyjnym 128 – 
teren trawiasty, jezdnia ziemna. Sieć kończy się w punkcie ZR78a, gdzie zamontowane będzie kolanko 
90°, za którym będzie złączka 63/50 PVC/PE. 

Od punktu węzłowego 52R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 160/63 sieć przechodzi 
przez drogę wojewódzką o numerze ewidencyjnym 274/1. Sieć kończy się w punkcie 53.1R, gdzie 
zamontowane będzie złączka 63/50 PVC/PE. 

Od punktu węzłowego 59R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 110/63 sieć przechodzi 
przez teren rolny naleŜący do osób prywatnych, przez działkę o numerze ewidencyjnym 266, naleŜącą 
do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, oraz przez działkę naleŜącą do Gminy 
Trzcianki. Sieć kończy się w punkcie VR, gdzie zamontowana będzie zaślepka 63PVC. 

Od punktu węzłowego 70R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 160/63 sieć przechodzi 
przez teren naleŜący do osób prywatnych. Sieć kończy się w punkcie ZR143, gdzie zamontowane 
będzie kolanko 90° i złączka 63/50 PVC/PE. 

Od punktu węzłowego 75R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 160/63 sieć przechodzi 
przez teren naleŜący do osób prywatnych. Sieć kończy się w punkcie 76.1R, gdzie zamontowana 
złączka 63/50 PVC/PE. 

Od punktu węzłowego 80R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 63/32 sieć przechodzi 
przez teren naleŜący Skarbu Państwa (droga wojewódzka). Sieć kończy się w punkcie VIIR zaślepką 
63PVC. 

Od punktu węzłowego 82R, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 110/63 sieć przechodzi 
przez drogę gminną o numerze ewidencyjnym 394/5. Sieć kończy się w punkcie VIII, gdzie 
zamontowana będzie zaślepka 63PVC. 
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Na odcinku 84R, gdzie zamontowany będzie trójnik 110/63 – IXR oraz 86R-XR sieć przebiega przez 
tereny rolne naleŜące do osób prywatnych. W punkcie IXR i XR zamontowane będą zaślepki 63PVC. 

Od punktu węzłowego 18Hp, gdzie zamontowany będzie trójnik redukcyjny 110/90 oraz redukcja 
110/63 sieć przechodzi przez drogę gminną o numerze ewidencyjnym 412 i przebiega wzdłuŜ drogi 
ziemnej przez działki naleŜące do osób prywatnych. Sieć kończy się w punkcie XIR, gdzie 
zamontowana będzie zaślepka 63PVC. 

 

5.5 Trasa przyłączy de 32x3,0mm  

Projektowane przyłącza wodociągowe zlokalizowane są w zaleŜności od uzgodnionej z właścicielem 
działki ich lokalizacji oraz moŜliwości połoŜenia przyłącza względem istniejącego uzbrojenia terenu. 
Przyłącza podłączone będą za pomocą nawiertów Dn 25 lub za pomocą muf redukcyjnych 50/32. Na 
przyłączach do budynków nr: 50, 46, 26, 16, 23, 6A, 2 zaprojektowano zasuwy Dn 25. 

 

5.6 Trasa przyłączy de 50x4,6mm  

Projektowane przyłącza wodociągowe zlokalizowane są w zaleŜności od uzgodnionej z właścicielem 
działki ich lokalizacji oraz moŜliwości połoŜenia przyłącza względem istniejącego uzbrojenia terenu. 
Przyłącza podłączone będą za pomocą nawiertów Dn 40. Zaprojektowano przyłącza PE de50x4,6 do 
budynku nr 52, do czterech bloków czterorodzinnych, do przedszkola – budynku nr 49, do budynku nr 
38, gdzie mieszkają 3 rodziny oraz do budynku gospodarczego w pobliŜu budynku nr 38. 
Zaprojektowano jedną zasuwę Dn40 na przyłączu do budynku gospodarczego. 

 

6 Rurociągi i uzbrojenie 

6.1 Materiał i uzbrojenie 

Projektuje się wodociąg z rur PVC łączonych kielichowo z wykorzystaniem uszczelki gumowej, 
wargowej.  

Na trasie sieci wodociągowej projektuje się następujące elementy uzbrojenia: 

• Zasuwa odcinająca Dn25 –  7 szt. 

• Zasuwa odcinająca Dn40 –  1 szt. 

• Zasuwa odcinająca Dn80 – 18 szt. 

• Zasuwa odcinająca Dn100 –  4 szt. 

• Zasuwa odcinająca Dn150 –  4 szt. 

• Hydranty p.poŜ nadziemne – dla celów p.poŜ. oraz odwodnienia, odpowietrzenia i płukania 
sieci – 18 szt. 

• Wodomierze skrzydełkowe Dn20 montowane na poszczególnych przyłączach – 69 szt. 

• Wodomierze skrzydełkowe Dn25 montowane na poszczególnych przyłączach – 3 szt. 

• Wodomierze skrzydełkowe Dn32 montowane na poszczególnych przyłączach – 8 szt. 

Projektowane hydranty firmy Hawle Dn80 typu 5056 ustawić naleŜy na łuku kołnierzowym 90o ze 
stopką i kielichem do rur PVC typu 5046. Zamontować naleŜy armaturę firmy Hawle: zasuwy Dn80 
typu 4600 oraz obudowy teleskopowe typu 9500 i skrzynki uliczne typu 1750. 

Bezpośrednio za włączeniem do istniejącej sieci zamontować naleŜy zasuwę kielichową E Dn150 
typu 4600 oraz odpowiadającą obudowę teleskopową typu 9500 i skrzynkę uliczną typu 1750. 
Lokalizację zasuwy oznaczyć tabliczką informacyjną umieszczoną w widocznym miejscu. 
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W miejscach zmian kierunku trasy o kąt 90o oraz w miejscu trójników i zasuw naleŜy wykonać bloki 
oporowe (rys nr 22). Bloki oporowe muszą być wykonane z betonu wspartego o nienaruszoną ścianę 
wykopu. 
Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton naleŜy oddzielić go od kształtki grubą folią lub 
taśmą z tworzywa. 

6.2 Przyłącza wodociągowe  

W projekcie przewidziano, włączenie projektowanych przyłączy wodociągowych PEde32x3,0 i 
50x4,6 za pomocą nawiertu. Nawierty wykonać za pomocą: 

• opaski do nawiercania Haku typu 5250,  

• kombinacyjnej zasuwy do nawiercania Hawle typu 2681 z POM,  

• aparatu do nawiercania firmy Hawle typu 5800 

• złączki Hawle typu 6221 

• skrzynki ulicznej typu 1650 

• obudowy teleskopowej typu 9601 

 

Przyłącze naleŜy doprowadzić do pomieszczenia technicznego, w którym za ścianą zewnętrzną 
naleŜy zamontować zestaw wodomierzy do pomiaru ilości zuŜywanej wody.  

Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaprojektowano wodomierze skrzydełkowe Dn20 i 
Dn25, dla przyłączy 50x4,6 - wodomierze Dn32. Wodomierz naleŜy zainstalować na typowej konsoli 
montaŜowej. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi następująca armatura: zawór odcinający 
kulowy , zawór prosty ze spustem oraz wodomierz i zawór antyskaŜeniowy. 

W zestawie wodomierzowym montować zawór zwrotny za wodomierzem od strony instalacji 
wewnętrznej. Granicą własności jest zawór odcinający od strony instalacji. 

Trasę przyłącza naleŜy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Średnica rur i kształtek 
przyłączy wodociągowych opisano na mapach w części rysunkowej opracowania. 

Zestawienie parametrów przyłączy tabelarycznie za opisem technicznym. 

 

7 Kolizje wodociągu 

W przypadku skrzyŜowań i zbliŜeń naleŜy na wodociąg nałoŜyć rurę osłonową, zgodnie z 
przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace naleŜy prowadzić w sposób ręczny, a po odsłonięciu 
kolizyjnego uzbrojenia naleŜy go zabezpieczyć. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub 
przewodu naleŜy natychmiast przerwać prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia. 

Wszelkie urządzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktować jako czynne i przy wykonywaniu 
prac w ich obrębie zachować szczególną ostroŜność. 
Rury osłonowe: Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kanalizacją (ks, kd, kb), wodociągami, 
ciepłociągami, kablami projektuje się ochronę wodociągu rurami osłonowymi bądź ochronnymi 
wg PN/91-M34501. 

Z uwagi na niskie zagłębienie wodociągu nie zastosowano Ŝadnych rur osłonowych przy kolizjach z 
kanalizacją sanitarną i kablem energetycznym niskiego napięcia, kablami telekomunikacyjnymi.  
Kolizje z drogami: Przekroczenie dróg dokonuje się wykopem otwartym lub metodą bezwykopową 
w zaleŜności od ustaleń z właścicielami dróg. Montuje się rurę osłonową bądź przeciskową 
w zaleŜności od technologii przekroczenia przeszkody. 

Projektuje się wykonać rury przeciskowe jako stalowe obustronnie izolowane. Przy wprowadzaniu 
rury przewodowej w rurę przeciskową zastosowano płozy ślizgowe FP (system raci) – odległości 
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podpór wg norm. Przestrzeń pomiędzy rurą przeciskową a przewodową pozostaje niewypełniona, 
co umoŜliwia dostęp do sieci gazowej, bez konieczności naruszania konstrukcji drogi lub podtorza. 

Końcówki rur zaślepić pianką poliuretanową na odcinku 0,2m. 

Projektuje się wykonać rury osłonowe stalowe Dn100 lub Dn150. Przez drogi wojewódzkie i 
powiatowe naleŜy zastosować przeciski. 

Długości naniesiono na mapach oraz w zestawieniu materiałowym. 

8 Zabezpieczenie przejść i przejazdów 

W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do niektórych budynków będzie utrudniony, 
naleŜy o tym wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego naleŜy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te 
powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 
0,6m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kaŜdej strony. 

 

9 Roboty ziemne 

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy moŜna rozpocząć roboty ziemne. Roboty ziemne naleŜy 
wykonywać poza terenem zabudowanym mechanicznie, w miejscowościach przy zbliŜeniach do 
istniejącego uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew - ręcznie. Roboty ziemne wykonywać 
zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne”. 

UWAGA: W miejscach skrzyŜowań  z  istniejącym uzbrojeniem (miejsca skrzyŜowań wskazane są  
na planach) naleŜy wykonać próbne przekopy celem dokładnego zlokalizowania przeszkody – 
istniejące kable i rurociągi. 

Zagłębienie rurociągów 1,5mppt. Wykopy pionowe. Ściany wykopów pionowych o głębokości 
powyŜej 1,5m naleŜy zabezpieczyć wypraskami stalowymi.  

Po wykonaniu wykopu dno wykopu naleŜy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części 
stałych oraz zniwelować. 

Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta naleŜy składować obok wykopu. W 
miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład lub hałdy ziemi będą utrudniały dojazd 
do posesji naleŜy wywieść ziemię z wykopu i składować do ponownego wbudowania w wykop.  

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadają się do ponownego wbudowania wykop, naleŜy je 
wywieść na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce naleŜy wbudować piasek. W przypadku 
wystąpienia w podłoŜu posadowienia rurociągu torfów, naleŜy je wybrać, jeŜeli ich miąŜszość nie 
przekracza 1m. 

Następnie naleŜy wykonać odpowiednią podsypkę  o grubości min. 5 cm. Materiał na podsypkę 
nie powinien: 
− zawierać cząstek o wymiarach powyŜej 20 mm (piasek naleŜy przesiać), 
− być zmroŜony, 
− zawierać ostrych kamieni lub innych łamanych materiałów. 

JeŜeli grunty lokalne spełniają powyŜsze wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki. 

Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. JeŜeli w dnie wykopu występują kamienie o 
wielkości powyŜej 60  mm  lub  podłoŜe  jest  skalne,  wysokość  obsypki  powinna wzrosnąć o 0,05 
m. 

Po ułoŜeniu wodociągu i miedzianego przewodu wskaźnikowego o przekroju 1,5mm2 w izolacji DY 
naleŜy wykonać obsypkę, aŜ do uzyskania grubości warstwy min. 10 cm (po zagęszczeniu) powyŜej 
powierzchni rury. Obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia.  
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Obsypka powinna zapewnić rurze właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczać przed 
obciąŜeniami miejscowymi. 

Materiał słuŜący do obsypki rury powinien spełniać takie same warunki jak materiał na podsypkę. 
Do wypełniania przestrzeni po bokach i powyŜej rury moŜe być równieŜ wykorzystany grunt z wykopu, 
jeŜeli spełnia on wymagania jak dla podsypki. 

Polskie normy PN-81/B-10725 i PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu bez izolacji 
cieplnej, określają jako głębokość przemarzania + 0,4 m dla wodociągu o średnicy poniŜej 1000 mm. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczenie gruntu wokół kształtek, armatury oraz końców 
rur ochronnych.  

Wykopy pod jezdniami zasypywać wyłącznie piaskiem. Na tak przygotowaną obsypkę min. 0,30 ÷ 
0,40 m nad wodociągami naleŜy ułoŜyć Ŝółtą taśmę (siatkę) ostrzegawczą o szerokości min. 0,10 m, 
ale nie węŜszą niŜ średnica nominalna wodociągu. 

Orientacyjną szerokość pasa terenu budowy określa się na  ca 3 m. 

Sieć wodociągową oznaczyć plastikową taśmą znaczącą z wkładką metalową w kolorze niebieskim i 
napisem „WODOCIĄG”. 

 

9.1 Instrukcje technologiczne badań i prób odbiorczych 

9.1.1 Zakres badań i prób  

Próbę szczelności wykonuje się zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Wykres i protokół 
przeprowadzonej próby ciśnieniowej przyłączy wodociągowych stanowią dokumentację odbiorczą.  

 

9.1.2 Technologia wykonania próby ciśnieniowej 

Technologię prób ciśnieniowych naleŜy ustalić w taki sposób, aby były one wykonane pewnie 
(wykazały wszelkie nieszczelności) oraz aby w moŜliwie najmniejszym stopniu sparaliŜować 
prawidłowe działanie terenów, przez jakie przebiegają wodociągi.  

JeŜeli próba ciśnienia jest wymagana, to powinna stanowić część projektu przy zachowaniu 
następujących warunków: 
1. Profil rurociągu powinien być zaprojektowany z lekkim nachyleniem aby umoŜliwiæ odpowietrzenie 
instalacji. 
2. Urządzenia odpowietrzające (ręczne będą automatyczne) powinny być zainstalowane we wszystkich 
wierzchołkach sieci lub nieco poniŜej. 
3. Realizacja wzmocnień powinna być tak ustalona, aby za pomocą zasuw moŜliwe było odcinkowe 
przeprowadzenie próby ciśnienia. 
4. Powinno być moŜliwe napełnienie instalacji w najniŜszym punkcie, a odpowietrzanie w najwyŜszym 
(na sprawdzanym odcinku). 
5. Łuki, trójniki, zwęŜki, zawory, zaślepki itd. powinny być odkryte podczas próby ciśnienia. 
6. Wymagania inwestora co do próby ciśnienia, powinny być określone w opisie projektu, aby 
umoŜliwić wykonawcy przedsięwzięcie koniecznych środków do przeprowadzenia próby. 
7. Zgodność materiału rury i robót wykonawczych z obowiązującymi normami. 
JeŜeli powyŜsze warunki zostały całkowicie spełnione, to kolejnym etapem jest praktyczne wykonanie 
zadania. 

Przygotowaną do próby szczelności sieć naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do 
wartości 1,5 x najwyŜsze ciśnienie robocze ale nie mniej niŜ 1,0 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut 
naleŜy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek 
ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, 
naleŜy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 
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Gotowy rurociąg naleŜy przepłukać wodą, następnie odkazić za pomocą chloru, stosują dawkę 20-
30 mg Cl na 1 dm3, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1 m3 wody. Tak wypełniony rurociąg 
naleŜy zostawić na okres 48 godzin, po czym przepłukać go czystą wodą. 

 

10 Uwagi końcowe 

− całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót budowlano-
montaŜowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

− powiadomić wszystkich uŜytkowników urządzeń kolizyjnych o rozpoczęciu robót, 
− przed przystąpieniem do robót naleŜy komisyjnie przejąć plac budowy z lokalizacją uzbrojenia 

podziemnego, 
− istniejące uzbrojenie naleŜy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót ziemnych poprzez 

wykonanie przekopów próbnych, 
− wszelkie odstępstwa naleŜy korygować przy udziale inspektora, projektanta i uŜytkownika sieci, 
− prace ziemne i montaŜowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami 

oraz normami PN, 
− po zakończeniu montaŜu rurociągów naleŜy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-B-

10725:1997, 
− w trakcie trwania budowy wykonawca wypełnia na bieŜąco Kartę Kontrolną Dzienną (opis 

dokumentacji powykonawczej), 
− włączenie wodociągu do czynnej sieci, odpowietrzenia dokonuje  
− inwestor winien zlecić nadzór nad robotami przy kolizjach z urządzeniami melioracyjnymi. 

W trakcie trwania budowy winna być dostępna następująca dokumentacja: 
1. Dziennik budowy 
2. Projekt Budowlany wykonywanej sieci wodociągowej 
3. Komplet „Kart Kontrolnych Dziennych” 

 

11 Wytyczne wynikające z uzgodnień 

Podczas realizacji inwestycji naleŜy uwzględnić warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach 
i pozwoleniach wydanych przez instytucje uzgadniające „Projekt budowlany sieci wodociągowej z 
przyłączami dla m. Rudka i Runowo, gm. Trzcianka”. 

 

12 Zestawienie podstawowych materiałów 
 

Lp Wyszczególnienie Długo ść szt.  
1 rura ø63 PVC 1119,0   
2 rura ø90 PVC 77,6   
3 rura ø110 PVC 5227,0   
4 rura ø160 PVC 5197,0   
5 rura PE de 32x3,0mm SDR-11 1770,1   
6 rura PE de 50x5,6mm SDR-11 178,3   
7 rura ochronna 110 PVC 7,5 1 
8 rura osłonowa DN 100 79,6 9 
9 rura osłonowa DN 180 31,9 3 
10 rura osłonowa DN 250 26,9 4 
11 przecisk Dn 100 81,0 6 
12 przecisk Dn 180 71,5 6 
13 przecisk Dn 250 104,1 9 
14 kolano PEde 32/900   50 

15 kolano 63PVC/110   6 
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16 kolano 63PVC/220   2 

17 kolano 63PVC/300   1 

18 kolano 63PVC/450   2 

19 kolano 63PVC/900   6 

20 kolano 110PVC/110   8 

21 kolano 110PVC/220   4 

22 kolano 110PVC/300   2 

23 kolano 110PVC/450   4 

24 kolano 110PVC/600   3 

25 kolano 110PVC/900   7 

26 kolano 160PVC/110   20 

27 kolano 160PVC/220   5 

28 kolano 160PVC/300   10 

29 kolano 160PVC/450   10 

30 kolano 160PVC/600   17 

31 kolano 160PVC/900   13 

32 zaślepka PVC 63   6 
33 zaślepka PVC 90   1 
34 zaślepka PVC 110   4 
35 redukcja PVC 110/63   3 
36 redukcja PVC 160/63   1 
37 redukcja PVC 160/110   3 
38 trójnik redukcyjny 63/32   1 
39 trójnik równoprzelotowy Dn150   1 
40 trójnik równoprzelotowy 160   3 
41 trójnik redukcyjny 110/63   4 
42 trójnik redukcyjny 110/90   8 
43 trójnik redukcyjny 160/63   4 
44 trójnik redukcyjny 160/90   11 
45 trójnik redukcyjny 160/110   4 
46 złączka PVC/PE 63/50   6 
47 Bloki oporowe   88 
48 Hydrant nadziemny teleskopowy Dn80 

firmy Hawle typ5056 + łuk kołnierzowy 
90° ze stpok ą i kielichem dla rur PVC 
typ5046 

  18 

49 Zasuwa Dn25 firmy Hawle 
typ2630+obudowa teleskopowa typ9601 
+skrzynka uliczna typ1650 

  7 

50 Zasuwa Dn40 firmy Hawle 
typ2630+obudowa teleskopowa typ9601 
+skrzynka uliczna typ1650 

  1 

51 Zasuwa Dn80 firmy Hawle 
typ4600+obudowa teleskopowa typ9500 
+skrzynka uliczna typ1750 

  18 

52 Zasuwa Dn100 firmy Hawle 
typ4600+obudowa teleskopowa typ9500 
+skrzynka uliczna typ1750 

  4 
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53 Zasuwa Dn150 firmy Hawle 
typ4600+obudowa teleskopowa typ9500 
+skrzynka uliczna typ1750 

  4 

54 mufa redukcyjna PE 50/32   4 
55 zawór prosty Dn25   72 
56 zawór prosty Dn40   8 
57 wodomierz domowy skrzydełkowy Dn20   69 
58 wodomierz domowy skrzydełkowy Dn25   3 
59 wodomierz domowy skrzydełkowy Dn32   8 
60 zawór prosty Dn25 ze spustem   72 
61 zawór prosty Dn40 ze spustem   8 
62 zawór antyskaŜeniowy Dn25   72 
63 zawór antyskaŜeniowy Dn40   8 
64 opaska Haku typ5250 do nawiercania    1 
65 komplet do nawiercania Hawle: opaska 

Haku typ5250, kombinacyjna zasuwa do 
nawiercania typ2681 z POM, aparat do 
nawiercaniatyp 5800, złączki Hawle typ 
6221, +skrzynka uliczna typ 1650 + 
obudowa teleskopowa typ 9601 

  

73 

66 studzienka wodomierzowa PE Dn1000   4 
67 złączka adaptacyjna do rury stalowej PE 

de32/stal Dn25mm   
72 

68 złączka adaptacyjna do rury stalowej PE 
de50/stal Dn40mm   

8 

69 suma PE/stal   72 
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