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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawy opracowania 

a) Plan sytuacyjno wysoko�ciowy, 

b) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 02.05.2012 r. 

nr PP.6733.32.2012.AK, 

c) Warunki techniczne wydane przez AQUANET S.A. z dnia 18.01.2012 r. 

znak pisma DW/IT/318U/2713/2012, 

d) Decyzja o lokalizacji infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 

12.11.2012 r. nr IK.68531.277.2012.WM, 

e) Uzgodnienie ZUDP nr 2940/2012 ul. Jackowskiego 18, Pozna�. 

f) Uzgodnienie dokumentacji przez AQUANET S.A. z dnia 21.03.2013 r. 

znak pisma DW/IT/211U/12644/2013, 

g) Obowi�zuj�ce normy i wytyczne projektowe. 

h) Wizje lokalne. 

i) Uzgodnienia z inwestorem. 

2. Zakres i cel opracowania 

Dokumentacja projektowa zawiera opracowanie budowy odcinka sieci wodoci�gowej, 

w nawi�zaniu do istniej�cych wodoci�gów w ul. Jarzynowej z rur PVC o �rednicy Dz 160 

mm (dz. nr 3066), oraz w ul. Strzałowej z rur PVC o �rednicy Dz 110 mm (dz. nr 2567). 

Projektowana sie� wodoci�gowa o długo�ci ok. 320 mb wykonana zostanie z rur PE 100 

PN10 SDR17 - Dz 125 x 7,4 i przebiega� b�dzie w ul. Bukowej w granicach dz. 3066, 

3079, 3078/19, 2565/1 i 2567. Celem inwestycji jest rozbudowa sieci wodoci�gowej 

umo�liwiaj�ca zaopatrzenie w wod� do celów przeciwpo�arowych i zasilania w wod� 

s�siednich działek budowlanych o nr geodezyjnych 3078/7, 3078/8, 3078/9 i 3078/10. 

Zakres projektu dotyczy budowy trzech odcinków sieci. Pierwszy, główny odcinek b�dzie 

odcinkiem ł�cz�cym istniej�ce odcinki sieci wodoci�gowej w ul. Jarzynowej, dz. 3066 z rur 

PVC o �rednicy 160 mm i w ul. Strzałowej dz. 2567 z rur PVC o �rednicy 110 mm i 

przebiega� b�dzie przez dz. 3079 i 2565/1. Pozostałe dwa odcinki b�d� przebiega� w 

granicach dz. 3078/19. Na ko�cach odcinka zlokalizowanego na dz. 3078/19 przewidziano 

budow� hydrantów nadziemnych ko�cz�cych projektowany odcinek. 

3. Rozwi�zania techniczne 

Sie� wodoci�gowa 

Zgodnie z wydanymi przez AQUANET S.A. warunkami technicznymi nale�y wybu-

dowa� w ul. Bukowej odcinki sieci wodoci�gowej z rur PE - Dz 125 mm. 
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Nowobudowany odcinek sieci wykona� nale�y z rur PE 100 PN10 - 125 × 7,4 mm. 

Podł�czenie do istniej�cej sieci Ø160 mm uzyskane zostanie poprzez zainstalowanie na 

istniej�cym ruroci�gu trójnika z �eliwa sferoidalnego z kołnierzem stalowym DN150/100 

mm (w�zeł W1) zabezpieczonego fabrycznie wewn�trzn� i zewn�trzn� powłok� z farby 

epoksydowej, nakładan� metod� proszkow�, o grubo�ci minimum 250 	m, za� podł�cze-

nie do istniej�cej sieci Ø110 mm uzyskane zostanie poprzez zainstalowanie na istniej�cym 

ruroci�gu trójnika z �eliwa sferoidalnego z kołnierzem stalowym DN100/100 mm (w�zeł 

W6) zabezpieczonego fabrycznie wewn�trzn� i zewn�trzn� powłok� z farby epoksydowej, 

nakładan� metod� proszkow�, o grubo�ci minimum 250 	m. Powy�sze wymagania 

spełnia armatura nast�puj�cych firm: HAWLE, AVK, JAFAR, AKWA. 

Kolejne odcinki projektowanej sie� wodoci�gowej z rur PE 100 PN10 125 × 7,4 mm 

powinny by� ł�czone poprzez zgrzewanie doczołowe. Na sieci zaprojektowano armatur� 

oraz kształtki wykonane z �eliwa sferoidalnego zabezpieczonego fabrycznie wewn�trzn� 

i zewn�trzn� powłok� z farby epoksydowej, nakładan� metod� proszkow�, o grubo�ci 

minimum 250	m. Powy�sze wymagania spełnia armatura nast�puj�cych firm: HAWLE, 

AVK, JAFAR, AKWA. 

Na ko�cówkach sieci (dz. 3078/19) zaprojektowano hydranty nadziemne o �rednicy 

Ø 80 mm, z mi�kkim uszczelnieniem grzyba. Hydranty zaprojektowano na trójniku 

kołnierzowym Ø 100/80 mm (w�zły W9 i W10). Bezpo�rednio za trójnikiem nale�y 

zamontowa� zasuw� kołnierzow� Ø 80mm, a nast�pnie króciec kołnierzowy długo�ci 

minimum 1000mm. Dopuszcza si� stosowani hydrantów firmy HAWLE, AVK, JAFAR. 

Przy poł�czeniach kołnierzowych stosowa� stalowe �ruby, nakr�tki, podkładki, z 

oryginalnym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanym przez producenta i u�ywa� 

kluczy dynamometrycznych. 

Skrzynki uliczne do zasuw powinny by� sztywne, wg normy DIN 4056, o �rednicy 

Ø min 150 mm i wysoko�ci min 270 mm. Teren wokół skrzynek nale�y umocni� np. za 

pomoc� prefabrykowanych płyt betonowych lub kostki brukowej. Stosowane obudowy do 

zasuw powinny by� teleskopowe. 

Rury układa� na 10 cm warstwie podsypki piaskowej i zasypa� 30 cm warstw� 

piasku, na której nale�y uło�y� ta�m� lokalizacyjn� koloru niebieskiego. Pod wodoci�giem 

układa� drut miedziany Dy 1,0 mm2. Drut nale�y wyprowadzi� pod skrzynk� uliczn� do 

zasuw i przymocowa� do obudowy. 

Po uło�eniu, przewody wodoci�gowe podda� próbie szczelno�ci na warto�� 

1,5 × ci�nienie robocze w ci�gu 30 min. Ci�nienie próby min. 1,0 MPa. Po uzyskaniu 
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pozytywnego wyniku próby szczelno�ci, sie� nale�y podda� płukaniu na maksymalny 

wypływ wody w czasie 30 min. Badanie szczelno�ci przewodów wodoci�gowych nale�y 

przeprowadzi� w oparciu o PN-B-10725 „Wodoci�gi – Przewody zewn�trzne – Wymaga-

nia i badania” oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur. 

Sie� mo�e by� dopuszczona do eksploatacji, je�eli wyniki bada� fizykochemicznych 

i bakteriologicznych wody z wła�ciwej jednostki badawczej wyka�� jej przydatno�� do 

spo�ycia. Po zako�czeniu dezynfekcji przewody nale�y ponownie podda� płukaniu. 

Płukanie sieci wodoci�gowej mo�e si� odbywa� wył�cznie przy u�yciu urz�dzenia pomia-

rowego pobranego w Wydziale Eksploatacji Sieci Wodoci�gowej Aquanet S.A. Pozna� 

ul. Pi�tkowska 117/119. Termin płukania sieci nale�y zgłosi� pisemnie w Aquanet S.A. z 

7–mio dniowym wyprzedzeniem (adres j.w.). Termin monta�u i demonta�u urz�dzenia 

pomiarowego nale�y zgłosi� pisemnie i uzgodni� w Aquanet S.A. (adres j.w.). 

Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych dokonuje si� za pomoc� 

tablic tworzywowych umieszczonych na istniej�cych trwałych obiektach budowlanych lub 

specjalnych słupkach, na wysoko�ci ok. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w 

odległo�ci nie wi�kszej ni� 5 m od oznaczonego uzbrojenia. Tablice powinny by� koloru 

białego a cyfry i litery koloru niebieskiego. Tablice z wciskanymi literami. 

Wykonanie sieci powinno by� zgodne z opracowaniem "Standardy materiałowe 

obiektów i urz�dze� wodoci�gowych stosowanych na sieciach wodoci�gowych w obsza-

rze działania AQUANET S.A.", oraz z wytycznymi "PROJEKTOWANIE, WYKONAW-

STWO SIECI WODOCI�GOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ PRZYŁ�CZY - 

WYMAGANIA OGÓLNE AQUANET SA, Pozna�, stycze� 2013 r. (dost�pne na stronie 

www.aquanet.pl). 

4. Roboty ziemne 

Wykopy wykona� zgodnie z norm� BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody 

podziemne. Wykopy prowadzimy, jako w�skoprzestrzenne z szalowaniem. Ruroci�g 

nale�y montowa� na suchym podło�u z zag�szczonego piasku o wysoko�ci 10 cm. Po 

uło�eniu rur nale�y wykona� warstw� ochronn� z piasku o wysoko�ci 30 cm ponad 

wierzch rury. Obsypk� starannie ubi�, zasypywanie i ubijanie wykona� warstwowo. 

Współczynnik zag�szczenia zasypki 1,0 w skali Proctora. 

Nad wodoci�giem odległo�ci ca 30 cm nale�y uło�y� ta�m� lokalizacyjn� koloru 

niebieskiego. Pod wodoci�giem nale�y uło�y� drut miedziany Dy 1,0 mm2. Drut nale�y 

wyprowadzi� pod skrzynk� uliczn� do zasuw i przymocowa� do obudowy.  



str. 5�
 

Odkryte urz�dzenia podziemne nale�y zabezpieczy� na czas wykonywania robót i 

pozostawi� w ziemi w stanie nienaruszonym po zako�czeniu robót. W rejonie istniej�cego 

uzbrojenia roboty wykonywa� r�cznie z zastosowaniem metody próbnego wykopu celem 

ich szczegółowego zlokalizowania. Wykop otwarty zabezpieczy� na czas prowadzenia 

robót. Po wykonaniu robót w obr�bie pasa drogowego nale�y przywróci� nawierzchni� do 

stanu pierwotnego. Nale�y uzyska� potwierdzenie od wszystkich wła�cicieli działek, przez 

które przechodziła inwestycja o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego i braku 

zastrze�e� z ich strony. 

5. Zalecenia ogólne 

� Wszelkie prace wykonywa� zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Monta�owych 

zeszyt nr 3 – Sieci wodoci�gowe. Warszawa wydanie wrzesie� 2001. 

� Rz�dne sieci w miejscu wł�czenia przył�cza oraz w miejscu skrzy�owania z innym 

uzbrojeniem sprawdzi� na budowie. 

� Szczegółowy przebieg istniej�cego uzbrojenia podziemnego nale�y ustali� na 

podstawie próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbli�e� i skrzy�owa� z 

istniej�cym uzbrojeniem wykonywa� r�cznie. 

� Na 7 dni przed przyst�pieniem do robót wykonawca powiadamia wszystkich 

u�ytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów naziemnych o terminie 

rozpocz�cia prac. 

� Przewody układa� w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 „Roboty ziemne- przewody 

podziemne.” 

� Do monta�u stosowa� wył�cznie materiały posiadaj�ce decyzj� o dopuszczeniu do 

stosowania w budownictwie lub aprobat� techniczn� (art. 10 ustawy 

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane). 

� Wykopy oznakowa� i zabezpieczy� zgodnie z przepisami BHP. 

� Przy prowadzeniu robót w pasie drogowym, na podstawie zgody administratora 

ulicy, na wykonawcy spoczywa obowi�zek oznakowania robót oraz zabezpieczenia 

wykopu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami BHP. 

� Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy� przej�cia dla pieszych i dojazd do 

posesji. 

� Zajmuj�cy pas drogowy odpowiada za stan bezpiecze�stwa i ponosi całkowit� 

odpowiedzialn� cywiln� wobec osób trzecich z tytułu szkód mog�cych zaistnie� na 

tym terenie i w zwi�zku z tymi robotami. 
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� Teren po zako�czeniu robót przywróci� do stanu pierwotnego. 

6. Uwagi ko�cowe 

Na wykonanie sieci wodoci�gowej nale�y uzyska� pisemn� zgod� AQUANET S.A., do 

wniosku nale�y doł�czy�: 

� nr uzgodnienia dokumentacji projektowej w AQUANET S.A., 

� nr uzgodnienia ZUDP, 

� nr pozwolenia na budow�, 

� dane zakładu koncesjonowanego, który b�dzie wykonywa� sie� wodoci�gow�, 

� dane geodety, 

� dane kierownika budowy, 

� dane inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do robót Inwestor zobowi�zany jest: 

� o terminie realizacji sieci wodoci�gowej powiadomi� z minimum 5-dniowym 

wyprzedzeniem Pogotowie Techniczne ul. Pi�tkowska 117/119 w Poznaniu, 

Sie� w stanie odkrytym nale�y zgłosi� do: 

� odbioru technicznego przez AQUANET S.A. (Inwestor lub Wykonawca z 5-dniowym 

wyprzedzeniem powinien zgłosi� sie� w stanie odkrytym do odbioru pod nr tel. 61-

835-92-92) 

Realizacja przył�czy b�dzie mo�liwa po wykonaniu i odbiorze sieci wodoci�gowej. 

 

 

Opracował: 

 

mgr in�. Jarosław Dymalski 
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II. INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

� Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Zakres robót przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie odcinka sieci 

wodoci�gowej w ul. Bukowej w nawi�zaniu do istniej�cych wodoci�gów w ul. Jarzynowej 

z rur PVC o �rednicy Dz 160 mm (dz. 3066), oraz w ul. Strzałowej z rur PVC o �rednicy 

Dz 110 mm (dz. 2567). Projektowana sie� wodoci�gowa o długo�ci ok 320 mb wykonana 

zostanie w celu przesyłu wody na cele ppo�. i socjalno – bytowe. 

Projektowany wodoci�g na dz. 2567, 2565/1, 3066, 3078/19 i 3079 ma za zadanie: 

- bezkolizyjne doprowadzenie wody z istniej�cych sieci wodoci�gowych w 

ul. Jarzynowej i ul. Strzałowej do posesji zlokalizowanych w obr�bie inwestycji, 

- posiada� tak� no�no�� i zagł�bienie, aby nie nast�piło uszkodzenie lub zniszczenie 

rur od obci��e� statycznych i dynamicznych oraz nie wyst�piły zakłócenia w prze-

pływie wody spowodowane ich ozi�bieniem przez ujemne temperatury zewn�trzne, 

- kolejno�� realizacji poszczególnych etapów niniejszej inwestycji b�dzie zgodna 

z metodologi� i harmonogramem rzeczowym, opracowanym przez wykonawc� robót 

wybranego przez Inwestora, uwzgl�dniaj�cym jego moce przerobowe oraz zaplecze 

sprz�towe. 

� Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych. 
W ul. Bukowej w Mosinie gm. Mosina istnieje kanalizacja sanitarna o �rednicy 

Ø 200 mm. Dokładne rz�dne oraz dokładny przebieg s� znane. Pomimo tego rz�dne 

nale�y sprawdzi� na etapie budowy. 

Na terenie pobocza drogi ul. Bukowej znajduj� si� sie� gazowa niskiego ci�nienia o 

�rednicy Ø 63 mm oraz kabel oznaczony na mapach jako tmA1. Na terenie pobocza drogi 

Strzałowej znajduje si� równie� linia napowietrzna o�wietleniowa. Słupy linii napowietrznej 

nale�y zabezpieczy� na czas prowadzenia robót. Linia powinna by� na okres prac 

wył�czona. 

� Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stworzy� 
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

W zwi�zku z tym i� charakter i sposób inwestycji oraz lokalizacja projektowanego 

wodoci�gu dz. 2567, 2565/1, 3066, 3078/19 i 3079, pozwalaj� przypuszcza� i� na 

przedmiotowym odcinku nie wyst�pi� elementy stanowi�ce zagospodarowanie tego 

terenu, które mog� stworzy� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, pod warunkiem 

zachowania nale�ytej ostro�no�ci i przestrzegania przepisów BHP w stosunku do 

istniej�cego w/w uzbrojenia terenu. 



str. 8�
 

� Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót budowlanych. 

W trakcie prowadzenia prac budowlano – monta�owych przy budowie przedmioto-

wego wodoci�gu, mog� wyst�pi� zagro�enia dla zdrowia i �ycia, zwi�zane z: 

� prac� na wysoko�ciach; 

� pracami spawalniczymi; 

� pracami monta�owymi; 

� pora�eniami pr�dem. 

� Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem 
do realizacji robót budowlanych. 

Szczegółowe warunki bezpiecznego wykonawstwa powinny by� znane wykonawcy, 

kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru, a tak�e pracownikom realizuj�cym to zadanie 

inwestycyjne. 

Znajomo�� przepisów BHP obowi�zuje cały dozór techniczny i personel wykonaw-

czy. Kierownik budowy oraz kierownicy obiektów, zobowi�zani s� do systematycznego 

prowadzenia szkole� BHP pracowników, maj�cych na celu przeciwdziałanie zagro�eniom 

wynikaj�cym z prac budowlano – monta�owych. 

� Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 
bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

Opracowanie takie, jak równie� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia („BIOZ”), 

wykonany zostanie przez kierownika budowy firmy wykonawczej wybranej do realizacji 

przedmiotowej inwestycji, uwzgl�dniaj�c metodologi� robót oraz harmonogram rzeczowy  

zakres realizacji inwestycji. 
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III. ZESTAWIENIE KSZTAŁTEK I ARMATURY 

L.p. Nazwa (materiał) Symbol / 
nr katalogowy 
rednica  Ilo�� 

[-] [-] [-] [mm] [szt./m] 

1 Zasuwa koł. typ E2 z mi�kkim uszczelnieniem 
klina, z gładkim i wolnym przelotem, krótka 

4000E2 DN 100 5 

 
Zasuwa koł. typ E2 z mi�kkim uszczelnieniem 
klina, z gładkim i wolnym przelotem, krótka 4000E2 DN 80 2 

2 Trójnik kołnierzowy   DN 150/100 1 
3 Trójnik kołnierzowy  DN 100/100 3 
4 Trójnik kołnierzowy   DN 100/80 2 
5 Nasuwka PVC  Dz 160 2 
6 Nasuwka PVC  Dz 110 2 
7 Króciec kołnierzowy do rur PVC  DN 150 2 
8 Króciec kołnierzowy do rur PVC  DN 100 2 

 Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000 mm 530 DN 80 2 

 Kolano dwukołnierzowe ze stopk� 5045 DN 80 2 

 Kołnierz �lepy epoksydowany  DN 100 2 

 Hydrant nadziemny lub podziemny  DN 80 2 

 Łuk PE, 4,0º  DN 100 1 

 Łuk PE, 6,5º  DN 100 1 

 Łuk PE, 21,0º  DN 100 1 

 Łuk PE, 40,0º  DN 100 1 
6 Łuk PE, 50,0º   DN 100 1 
7 Łuk PE, 90,0º (lub kolano elektrooporowe PE)   DN 100 2 

12 Skrzynka sztywna uliczna do zasuw 4550   5 

 Skrzynka sztywna uliczna do hydrantów 1950  2 

 Obudowa teleskopowa do zasuw 1,3 - 1,8 m  DN 100 5 
13 Obudowa teleskopowa do zasuw 1,3 - 1,8 m 9500E2 DN 80 2 
15 Tuleja kołnierzowa PE100 PN10 Dz 125 mm   DN 100 11 
16 Kołnierz stalowy galwanizowany PN10   DN 100 11 

17 Uszczelka gumowa do poł�cze� kołnierzowych 
PN10 

  DN 100 11 

18 Rura PE100 PN10 SRD17    Dz 125 x 7,4 325,15 
19 Ta�ma identyfikacyjna koloru niebieskiego     325,15 
20 Drut lokalizacyjny Dy = 1,0 mm2     325,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


