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A. CZĘŚĆ  OPISOWA. 
do projektu budowlanego pn. ”Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w Zielonej Górze 

w ulicach Przylep - Szewska i Przylep – Leśna - rozbudowa”. 

1. Projekt zagospodarowania terenu. 

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej rozdzielczej i 

kanalizacji sanitarnej działającej w systemie grawitacyjnym w Zielonej Górze w ulicach 
Przylep – Szewska i Przylep – Leśna. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
stanowi rozbudowę istniejących sieci biegnących w tych ulicach.  

Ścieki sanitarne z ulicy Szewskiej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej na wysokości działek nr 412/25, skąd istniejącym systemem 
kanalizacji sanitarnej dopływać będą do oczyszczalni ścieków.  

Ścieki sanitarne z ulicy Leśnej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowanej na wysokości działki nr 396/11, skąd istniejącym systemem 
kanalizacji sanitarnej dopływać będą również do oczyszczalni ścieków.  

W  ramach budowy sieci grawitacyjnej należy wybudować: 
• kanały sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L= 473,1 m., 

w tym: PCW ∅ 160 mm o długości - L= 42,4 m.,  
           PCW ∅ 200 mm o długości - L= 430,7 m. 

W zakresie inwestycji przewidzianej do wykonania przez Inwestora tj. Zielonogórskie 
Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o w Zielonej Górze jest sieć kanalizacji sanitarnej oraz 
przyłącza do granicy poszczególnych nieruchomości. Zaprojektowane przyłącza na terenie 
poszczególnych nieruchomości są w zakresie do wykonania przez właścicieli tych posesji.     

W zakresie budowy sieci wodociągowej, projekt obejmuje wykonanie sieci 
wodociągowej na terenie ulic Przylep - Leśna i Przylep - Szewska. Doprowadzenie wody 
do projektowanej sieci wodociągowej z istniejących rurociągów zlokalizowanych w ulicy 
Przylep - Leśna na wysokości działek nr 396/12 i 396/13, oraz Przylep - Szewska na 
wysokości działek nr 412/21 i 647/22.  

W  ramach budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Leśnej i Szewskiej 
należy wykonać sieć wodociągową rozdzielczą z rur PE 100 SDR 11 PN 16 dz. 110 mm o 
łącznej długości – 629,0 m. 

1.2 Materiały wyj ściowe. 
• Umowa nr RR/RI-33/PZ – 01/2015 z dnia 02 marca 2015 roku zawarta z 

Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o w Zielonej Górze. 
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta 

Zielonej Góry. 
• Warunki budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez 

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zielonej Górze. 
• Dokumentacja geotechniczna ustalająca warunki gruntowo – wodne dla projektu 

budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej opracowana przez ZPU Projfit 
w Zielonej Górze. 

• Mapy ewidencyjne terenu inwestycji. 
• Wypisy z rejestru gruntów.  
• Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji. 
• Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji. 
• Wizja terenowa. 
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1.3 Istniej ący stan zagospodarowania terenu inwestycji. 
Inwestycja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest 

głównie w drogach o nawierzchni gruntowych będących własnością Prezydenta Zielona 
Góra, oraz na gruntach prywatnych stanowiących drogi dojazdowe do nieruchomości. 
Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej stanowić będą uzbrojenie 
podziemne dla terenów przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne. Uzbrojenie 
terenu przez które przebiega projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza i sieć kanalizacji 
sanitarnej stanowią : 
- linie kablowe energetyczne, telekomunikacyjne pod i nadziemne, 
- rurociągi gazowe. 

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu. 

1.4.1 Zewnętrzna sie ć kanalizacji sanitarnej. 

Budowa kanałów grawitacyjnych ścieków na terenie ulic Przylep - Szewska i 
Przylep Leśna w Zielonej Górze nie spowodują zmian w sposobie zagospodarowania i 
użytkowania terenu. 

1.4.2 Zewnętrzna sie ć wodoci ągowa . 

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie ulic Przylep – Szewska i 
Przylep - Leśna w Zielonej Górze nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i 
użytkowania terenu. 

1.5 Dane dotycz ące terenów i obiektów chronionych. 
Na podstawie uzyskanych informacji należy zachować następujące warunki 

prowadzenia robót w zakresie: 
a) ochrony środowiska (zieleni), 
 /Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i kształtowaniu środowiska - tekst jednolity  

Dz. U. z 1994 r. nr 49, poz.196 z późniejszymi zmianami/. 
• roboty ziemne prowadzić minimum 2,0 m od pni drzew ; 
w razie uszkodzenia korzeni, ranę wyrównać i zabezpieczyć odpowiednim środkiem, 
•  nie usypywać ziemi na pniach drzew i na krzewach. 
b) ochrony archeologicznej i zabytków, 

Na terenie inwestycji nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych. Nie mniej 
jednak wykonawca prac ziemnych związanych z inwestycją powinien być zapoznany z 
procedura postępowania w przypadku natrafienia na obiekty, które mogą mieć charakter 
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku 
jednak odkrycia w trakcie robót przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iż jest 
on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte 
przedmioty, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwłocznie zawiadomić 
o tym powiatowego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe Prezydenta Zielona 
Góra. 
c) ochrony próchniczej warstwy gleby, 

(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw 
nr 16 z 22.02.1995 r.). 
 Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwłaszcza próchnicza warstwa gleby, 
dlatego też, przy wykonywaniu robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej 
przemieszczając ją poza miejsce robót. Po zasypaniu wykopów, należy wcześniej zdjętą 
ziemią urodzajną rozplantować w taki sposób, aby przywrócić im pierwotną wartość 
użytkową. 
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2. Projekt techniczno - budowlany. 

2.1  Przeznaczenie i program u żytkowy inwestycji. 
 Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i wodociągowa rozdzielcza 
służyć będzie do odprowadzenia ścieków sanitarnych, zaopatrzenia w wodę dla terenów 
przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne.   
 Projektowana sieć wodociągowa służyć będzie do zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców na cele bytowo – mieszkaniowe oraz p.poż. 

2.2.  Sieć kanalizacji sanitarnej. 

2.2.1  Projektowany układ grawitacyjny. 
Projektowany układ kanalizacji grawitacyjnej odprowadzać będzie ścieki wyłącznie 

bytowo – gospodarcze. Kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowano głównie 
w ciągach komunikacyjnych. Ze względu na ukształtowanie terenu sieć kanalizacji 
sanitarnej pracować będzie wyłącznie w systemie grawitacyjnym.     

2.2.2 Obliczenie ilo ści ścieków. 
Szczegółowy bilans odprowadzanych ścieków został załączony do części opisowej 

niniejszego projektu (punkt 4 opisu technicznego). Dane wynikowe są następujące:  
Qdśr. = 10,0 m3/d, 

Qdmax. = 10,0x1,3 = 13,0 m 3/d, 
Qhmax.  = 0,87 m3/h = 0,24 dm 3/s 

Ścieki w w/w ilościach odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej do miejsca włączenia zgodnie z otrzymanymi warunkami budowy podanymi 
przez Zielonogórskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zielonej Górze. 

2.2.3 Sieć kanalizacji grawitacyjnej. 

2.2.3.1 Lokalizacja i trasy kanałów. 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w układzie grawitacyjnym wykorzystując 

maksymalnie ukształtowanie terenu.  Układ sieci zaprojektowano tak aby poszczególne 
kanały były jak najkrótsze i zlokalizowane są w  ciągach komunikacyjnych.   Ponadto trasa 
kanałów  uwarunkowana jest: 
• istniejącym uzbrojeniem pod i nadziemnym, 
• warunkami  geotechnicznymi, 
• zgodą właścicieli, użytkowników gruntów, 
• dostępem do projektowanych studni rewizyjnych. 

2.2.3.2 Kanały sanitarne. 
Kanały sanitarne projektuje się z rur  PVC-U klasy S (SN 8, SDR 34) ze ścianką litą. 

Rury muszą posiadać atest COBRTI „Instal” dopuszczający do stosowania w Polsce.  

2.2.3.3 Roboty ziemne - podło że, monta ż, zasypka. 
Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, 

żwirowych nie zawierających kamieni należy jego spód pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej układania o 10 cm. Wyrównanie dna wykopu należy wykonać bezpośrednio 
przed układaniem przewodów. W gruntach zwartych /gliny, iły/ lub luźnych i nasypowych, 
spód wykopu wykonać niżej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych należy 
wykonać zagęszczone podłoże z piasku o grubości 10 cm i obsypkę z zagęszczonego 
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, średnioziarnistego bez grud i kamieni do 
wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka z materiału rodzimego. Ułożona 
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rura  w wykopie musi być starannie podbita na całej długości przewodu i zabezpieczona 
przed wypieraniem gruntu. Kanały  układać na rzędnych podanych na mapach sytuacyjno 
– wysokościowych i profilach podłużnych kanalizacji. Zaprojektowano zagłębienie kanałów 
na minimum 1,2 m ppt. Szerokość wykopu – 1,0 m, system szalowania ze względu na 
rodzaj gruntu z szalunków stalowych (umocnienie pełne). Montaż rur PVC do kanalizacji 
grawitacyjnej wykonać w następujący sposób: 
• usunąć zaślepkę  z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej rury, 
• nasmarować  uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem np.  pastą BHP, 
• łączone elementy ułożyć współosiowo, wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do uzyskania  

oznaczenia, wciskanie rur ręcznie np. przy użyciu deski lub zestawu montażowego, nie 
używać do tego celu czerpaka koparki. 

Rurę zasypywać równomiernie gruntem kat. I i II bez kamieni do wysokości co najmniej 20 
cm ponad wierzch rury. Pozostałe wypełnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym 
nie zawierających kamieni większych niż 5 cm zagęszczanym ręcznie warstwami po 15 
cm.  Rozbiórka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypką. Po robotach ziemnych 
/zasypce i zagęszczeniu/ teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wykop zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika 
zagęszczenia gruntu  (Is) dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości nie 
mniejszej niż 1,0 wg Proctora zgodnie normą PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu 
robót w pasie drogowym teren doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem realizacji 
przedsięwzięcia. 
 Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem tj. Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją 
Sp. z o.o w Zielonej Górze, przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granic 
poszczególnych nieruchomości. Na granicy posesji przyłącza kanalizacji sanitarnej 
zamknąć korkiem. 

Istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej PVC 160 mm, odprowadzający ścieki z 
budynku zlokalizowanego na działce nr 396/16 przy ulicy Leśnej, włączyć do 
projektowanej studzienki rewizyjnej S10. Pozostały odcinek istniejącego odcinka 
kanalizacji z rur PVC 160 wyłączyć z eksploatacji.   

2.2.3.4 Przeszkody - kable, przewody, itp. 
Projektowane kanały kanalizacji sanitarnej krzyżują się głównie z istniejącymi 

liniami kablowymi i przewodami podziemnym.  
Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na tarcicy 

świerkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych położonych na 
wierzchu wykopu. 
 Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na leżaku 
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub 
stal. położonych na wierzchu wykopu. Po ułożeniu kanału sanitarnego i jego stopniowym 
zasypywaniu należy również odtworzyć podłoże pod istniejące, odkryte przewody.  

2.2.3.5 Studzienki rewizyjne. 
Na kanałach kanalizacji sanitarnej w ciągach komunikacyjnych zaprojektowano 

studzienki rewizyjne z betonu o średnicy Ø 1200 mm. 
Studnie betonowe winny odpowiadać następującym warunkom: 

• nasiąkliwość betonu nie większa niż 5%, 
• szerokość rozwarcia rys 0,1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy niż 0,45, 
• maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
• beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w) we wszystkich elementach 

betonowych studni, także kinecie, w klasie C35/45 (B45), 
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• elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z    
PN-EN 2197-1, 

• zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spełniających 
wymagania EN 681-1, 

• studzienki powinny być wyposażone w stopnie włazowe pokryte tworzywem sztucznym 
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszą półką, 

• minimalna siła wyrywająca stopień ≥ 5 kN, 
• posadowienie studni w gruntach sypkich oraz osi jezdni wymaga jedynie 

odpowiedniego dogęszczania gruntu, 
• posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym 

wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, 
pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem, 

• posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze 
zagęszczany grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika Is nie 
mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem 
stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym 
nacisk, 

• włazy z wypełnieniem betonowym niewentylowane, podwójne ryglowane, bez wkładki 
amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia pokrywy min 50 mm bez podcięcia, wykonane 
zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali 
certyfikat zgodności z tą normą. 

Na terenach poszczególnych posesji zaprojektowano studzienki małogabarytowe   Ø 425 
z ruchomymi kielichami. Każda studnia małogabarytowa składa się z następujących 
elementów: 
• kineta studzienki z PP, 
• rura karbowana z kielichem Ø 425, 
• właz żeliwny D400 do rury teleskopowej Ø 425, 
• uszczelka do rury teleskopowej Ø 425, 
• rura teleskopowa, 
• stożek odciążający, 
• adapter pod właz. 
Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykonać zgodnie z normą     
PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą 
normą.  

2.2.4  Próby szczelno ści sieci kanalizacji sanitarnej. 
Po wykonaniu prac związanych z montażem przewodów kanalizacyjnych należy 

wykonać próby szczelności: 
- dla przewodów rur kanałowych grawitacyjnych: 

a/ próbę na eksfiltrację wody z przewodu, 
b/ próbę na infiltrację wody do przewodu mającą zastosowanie w przypadku 

występowania wody gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 
Próby należy przeprowadzać zgodnie z PN–92/B–10735 stosując jednak oddzielną próbę 
rurociągów ciśnieniem 3 m. słupa wody oraz oddzielną próbę studzienek na szczelność 
zgodnie z normą.  
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2.3 Sieć wodoci ągowa. 

 2.3.1  Obliczenie zapotrzebowania na wod ę. 
Szczegółowy bilans zapotrzebowania na wodę został załączony do części opisowej 

niniejszego projektu (punkt 4 opisu technicznego). Dane wynikowe są następujące:  
Qdśr. = 12,0 m3/d, 

Qdmax.  = 19,2 m3/d, 
Qhmax.  = 1,92 m3/h = 0,53 dm 3/s. 

2.3.2 Możliwo ści pokrycia potrzeb wodnych. 
Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza zaopatrywana będzie w wodę z 

istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej częściowo w ulicach Przylep - Leśna i 
Przylep - Szewska, co jest zgodne z otrzymanymi warunkami budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej wydanymi przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w 
Zielonej Górze.  

2.3.3 Zapotrzebowanie wody na cele p.po ż. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 

24 lipca 2009 roku Dz. U. Nr 124 poz. 1030 w sprawie przeciwpożarowego  zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych, konieczna ilość wody potrzebna do gaszenia pożaru przy 
liczbie mieszkańców do 2000 wynosi 5,0 dm3/s lub równoważny zapas wody w zbiorniku 
wyrównawczym w ilości 50 m3. Projektowane średnice rurociągów dz. 110 na których 
montowane będą hydranty zapewniają przepływ wody w ilości 5,0 dm3/s co jest zgodne z 
Rozporządzeniem j.w. 

2.3.4. Schemat działania wodoci ągu. 
Woda dostarczana z istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych w ulicach 

Przylep - Leśna i Przylep - Szewska rozprowadzana będzie projektowaną siecią 
wodociągową rozdzielczą do obecnych i przyszłych mieszkańców. Jakość dostarczanej 
wody odpowiadać będzie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007 
roku i późniejszymi zmianami. 

2.3.5 Sieć wodoci ągowa rozdzielcza – opis robót. 
Sieć wodociągową rozdzielczą zaprojektowano w układzie rozgałęźnym z rur klasy 

PE 100 szereg SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej dz. 110  mm. Trasy sieci 
wodociągowej przebiegają głównie w pasach ciągów komunikacyjnych. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć  osie tras sieci wodociągowej 
mając na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie, powiadomić właściciela terenu. 
Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. 
Wykopy w miarę możliwości rozpoczynać od najniższych punktów poszczególnych 
odcinków sieci wodociągowej, wykonywać odcinki  sieci do 300 m. Na ciągach pieszych 
nad wykopami wykonać kładki o szerokości co najmniej 0,7 m. Jeśli nad wykopem ma być 
wykonany mostek dla przejazdu środków transportowych, musi być wykonany z 
uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z        
PN-B-06050, PN-B-10736. 

W bezpośrednim sąsiedztwie : 
- kabli, słupów, urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, linii kablowych energetycznych, 

linii kablowych telefonicznych, rurociągu gazowego, 
- budynków i budowli przy zbliżeniu równoległym mniejszym jak 3,0 m. wykopy należy 

wykonywać sposobem ręcznym. 
Przewody wodociągowe układać na głębokości co najmniej 1,5 m ppt.. 
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Przy wykonywaniu wykopów w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, żwirowych 
nie zawierających kamieni należy jego spód pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 
układania o 10 cm. Wyrównanie dna wykopu należy wykonać bezpośrednio przed 
układaniem przewodów. W gruntach zwartych /gliny, iły/ lub luźnych i nasypowych, spód 
wykopu wykonać niżej o 10 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych należy 
wykonać podłoże z piasku o grubości 10 cm i obsypkę z zagęszczonego piasku lub gruntu 
mineralnego, sypkiego, średnioziarnistego bez gród i kamieni do wysokości  20 cm ponad 
wierzch rury. Podsypka i osypka z gruntu rodzimego. Szerokość wykopu – 0,9 m, system 
szalowania ze względu na rodzaj gruntu z szalunków stalowych (umocnienie pełne). Sieć 
wodociągową przed całkowitym zasypaniem winna być poddana płukaniu, dezynfekcji i 
próbie na ciśnienie, a po pozytywnym jej wyniku, dokładnie domierzona i naniesiona na 
plany sytuacyjno-wysokościowe przez jednostkę geodezyjną (uprawnionego geodetę). 
Przewody wodociągowe układać i uzbrajać zgodnie z PN-B-10725. Na głębokości 30 cm 
nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładka 
aluminiową. 

Projektuje się zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem Ø 80. Hydranty 
przeciwpożarowe nadziemne ∅80 mm. Po wykonaniu sieci wodociągowej, uzbrojenie na 
sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi stosując następujące oznaczenia literowe: 
H - hydrant, 
Z – zasuwa. 
 Tabliczki informacyjne montować na słupku stalowym Ø 32 mm lub na trwałych 
elementach istniejących ogrodzeń czy też na ścianach budynków. Oznakowanie 
uzbrojenia dokonać zgodnie z normą PN - B - 9700. Wokół hydrantów wykonać opaski z 
elementów prefabrykowanych lub brukowca na podsypce cementowo - piaskowej. 

Wykop zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika 
zagęszczenia gruntu (Is) dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości nie mniejszej 
niż 1,0 wg Proctora zgodnie  normą PN-S-02205 (Roboty ziemne). Po wykonaniu robót w 
pasie drogowym teren doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem realizacji 
przedsięwzięcia. 

Istniejące przyłącze wodociągowe z rur PE dz. 32 zasilające w wodę budynek 
mieszkalny zlokalizowany na działce nr 396/16 przy ulicy Leśnej przełączyć do 
nowoprojektowanej sieci wodociągowej PE dz. 110 mm. Podłączenie dokonać za pomocą 
opaski do nawiercania 110/32 mm, zamontować zasuwę odcinającą o średnicy Ø25 mm z 
wyprowadzoną obudową teleskopową do powierzchni terenu, zakończoną skrzynką do 
zasuw, obudowaną dookoła prefabrykowanymi płytami betonowymi.    

2.3.6 Wymagania techniczno - materiałowe. 

2.3.6.1 Zasuwy kołnierzowe. 
• ciśnienie nominalne PN 16, 
• długość zabudowy F5, 
• korpus, pokrywa, klin wykonane z żeliwa, min. GGG-40, klasa żeliwa oraz logo 

producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, 
• owiercenie kołnierzy wg PN, 
• pokrycie klina miękkouszczelniające z zewnątrz  i od wewnątrz, elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z woda pitną, 
• przelot korpusu zasuwy – nominalny, pełny bez gniazda w miejscu zamknięcia, 
• wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, wyposażone w 

niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
• uszczelnienie wrzeciona – min. potrójne, uszczelki typu o-ring, nakrętka wrzeciona z 

mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 
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• zabezpieczenie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią – uszczelka czyszcząca 
oraz pierścień zabezpieczający przed wykręceniem tulei, 

• śruby mocujące pokrywę – nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone 
masą zalewową, 

• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 
grubość warstwy min. 250 μm, 

• możliwość wymiany uszczelnienia wrzeciona pod ciśnieniem, 
• kolor niebieski. 

2.3.6.2 Skrzynki do zasuw. 
• korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus żel. (ciągi jezdne), 
• pokrywa żeliwa szare GG-20, 
• wkładka – stal nierdzewna, 
• śruba – stal nierdzewna. 

2.3.6.3 Obudowy teleskopowe do zasuw. 
• wrzeciono – stal ocynkowana, 
• rura osłonowa – HDPE, 
• kołpak – żeliwo GG-25. 

2.3.6.4 Hydranty nadziemne DN 80 z dwoma nasadami z  podwójnym zamkni ęciem. 
• ciśnienie nominalne 16 PN, 
• połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN, 
• korpus górny, korpus dolny – żeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie 

hydrantu określające producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w 
postaci odlewu, 

• kolumna – żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 
• zabezpieczenie nasad – pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu aluminium, 
• wrzeciono (trzpień) – stal nierdzewna z gwintem walcowanym, 
• uszczelnienie wrzeciona – podwójne o-ringi, 
• nakrętka wrzeciona – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości, 
• odwodnienie – samoczynne z chwilą pełnego odcięcia przepływu tj. w położeniach 

pośrednich i przy całkowitym otwarciu powinno być suche, 
• grzyb (tłok hydrantu) – pokryty całkowicie powłoką elastomerową dopuszczoną do 

kontaktu z wodą pitną, 
• zabezpieczenie antykorozyjne – zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą epoksydową, 

grubość warstwy min. 250 μm lub emaliowane, część zewnętrzna odporna na 
promienie UV, 

• kolor czerwony, 
• wymagane certyfikaty i atesty – PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce, 
• zabezpieczenie w przypadku złamania. 

2.3.7 Skrzy żowanie z kablami i innymi przewodami podziemnymi. 
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej występują skrzyżowania z istniejącymi 

kablami i przewodami podziemnymi.  
Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na tarcicy 

świerkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych położonych na 
wierzchu wykopu. 
 Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na leżaku /z 
bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub 
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stal. położonych na wierzchu wykopu. Po ułożeniu rurociągu wodociągowego i jego 
stopniowym zasypywaniu należy również odtworzyć podłoże pod istniejące, odkryte 
przewody.  

2.3.9 Zabezpieczenie po żarowe. 
 Zabezpieczenie pożarowe stanowić będą hydranty pożarowe nadziemne ∅80 mm. 
Ciśnienie minimalne na hydrantach wynosić będzie 2,0 bary. Hydranty pożarowe na 
zewnętrznej sieci wodociągowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863. 

2.4 Warunki gruntowo wodne. 

2.4.1 Poło żenie i morfologia terenu inwestycji. 
Teren inwestycji jest to teren prawie płaski wyniesiony ok. 82,5 ÷ 87,0 m npm, 

powierzchniowo suchy. 
Z punktu widzenia podziału kraju na jednostki fizyczno – geograficzne (w układzie 

dziesiętnym J. Kondrackiego) jest on położony  w obrębie mezoregionu Wysoczyzna 
Czerwieńska (jednostka nr 315.73), należącego do makroregionu Wzniesień 
Zielonogórskich. Natomiast wg. podziału geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej (B. 
Krygowskiego) teren ten położony jest w obrębie subregionu nr III2 – Pagórki 
Zielonogórskie, wchodzącego w skład regionu Wysoczyzny Zielonogórskiej.  

2.4.2 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych pod łoża. 
Z rozpoznania geotechnicznego podstawowego – przeprowadzonego w drugiej 

dekadzie października 2010 r. oraz badań uzupełniających, wykonanych obecnie tj. w 
drugiej dekadzie czerwca 2015 r. wynika, że w płytkim podłożu istotnym z punktu widzenia 
projektowanej inwestycji występują proste, korzystne warunki gruntowo – wodne. 
Decyduje o tym fakt, że podłoże to stanowią nośne niezawodnione grunty mineralne 
rodzime niespoiste serii piaszczystej. W sensie litologicznym są to głównie piaski średnie i 
drobne na pograniczu średnich, niekiedy lekko zaglinione, pochodzenia 
wodnolodowcowego. Występują one w stanie średniozagęszczonym do 
średniozagęszczonego na pograniczu zagęszczonego lub zagęszczonego na granicy 
średniozagęszczonego, czy też zagęszczonego Do badanej głębokości 3,0 ÷ 4,0 m ppt. są 
one niezawodnione, co sprawia że układanie projektowanych sieci zarówno wodociągowej 
jak również kanalizacji sanitarnej nie będzie wymagało prowadzenia robót 
odwodnieniowych. Lokalnie pośród piasków sporadycznie napotkać można wkładki pyłów, 
piasków gliniastych lub glin pylastych w stanie plastycznym lub plastycznym z pogranicza 
twardoplastycznego. 

Warunki gruntowe występujące w poszczególnych sektorach terenu inwestycji 
obrazują podane w załączeniu szczegółowe profile wykonanych geotechnicznych sond 
badawczych archiwalnych ( z sygnaturą „A”) i uzupełniających (z sygnaturą „D”). Ich 
lokalizacje podano na mapach (w projekcie zagospodarowania terenu). 

Uwzględniając profile szczegółowe w/w sond badawczych i założenia KNNR Tom I 
z 2001 roku tab. 0001 do kosztorysowania robót ziemnych związanych zarówno z 
układaniem sieci wodociągowej jak również kanalizacyjnej przyjęto 90,0 % gruntów kat. I – 
II i 10,0 % gruntów kat. III – IV. Uwzględnia to występowanie w warstwie 
przypowierzchniowej nasypów niekontrolowanych ze znaczniejszym udziałem gruzu i 
kamieni.   

Projektowane obiekty budowlane zaliczono do I-szej kategorii geotechnicznej. 

   2.5 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  
Inwestycja oddziaływać będzie w granicach następujących działek geodezyjnych:127/3, 

147/5, 395, 396/10, 396/12, 396/17, 409, 413/4, 413/7, 413/8, 413/10, 818. 
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3.  Uwagi ko ńcowe. 
• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót 

budowlano - montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi, właściwymi dla 
danego rodzaju robót oraz fachowym nadzorem. 

• Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów 
robót. 

• Wszelkie skrzyżowania z obcymi urządzeniami wykonać zgodnie z uzgodnieniami i 
„Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje mające te urządzenia w posiadaniu. 

• W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach, należy 
przerwać prace ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu z 
Inwestorem. 

• Po zakończeniu realizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przekazać 
użytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną 
sieci. 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
 

                                                                                               OPRACOWAŁ: 

                                                                                         inż. Grzegorz Rudomino 
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4. Załączniki tekstowe. 
1. Warunki budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Przylep – 

Szewska i Przylep – Leśna w Zielonej Górze wydane przez Zielonogórskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o w Zielonej  Górze.  

2. Bilans ścieków. 
3. Bilans wody. 
4. Wykaz działek i ich właścicieli przez które przebiega projektowana inwestycja. 
5. Zestawienie szczegółowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych. 
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5. Opinie i uzgodnienia.  
1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Prezydenta 

Zielonej Góry. 
2. Uzgodnienie z Prezydentem Zielonej Góry. 
3. Uzgodnienie  z  ENEA Operator Rejonem Dystrybucji w Zielonej Górze. 
4. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o we Wrocławiu Rejon Dystrybucji 

Gazu w Zielonej Górze. 
5. Uzgodnienie z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w 

Zielonej Górze. 
6.  Uzgodnienie z Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o w Zielonej Górze. 
7.  Protokół z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. 
8. Uzgodnienie z Rzeczoznawcą d/s p.poż. (część rysunkowa projektu). 
 
 
 


