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OPIS TECHNICZNY 

1. INWESTOR 
Inwestorem inwestycji jest „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. 
z o.o., ul. Zjednoczenia 110a, 65-120 Zielona Góra. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa zawarta pomiędzy ZWiK w Zielonej Górze a firmą ANI PRO w 

Zielonej Górze, 

 aktualne matryce planów sytuacyjno-wysokościowych terenu 

projektowanej inwestycji w skali 1:500,  

 warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej nr 238/15 z dnia 26.11.2015 r. 

 wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z właściwymi instytucjami i 

właścicielami gruntów, 

 opinia geotechniczna opracowana przez pracownię Projektową 

GEOEKO dr Andrzej Kraiński w marcu 2016 r., 

 literatura fachowa. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:  

1) budowy: 

 sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, Żeglarskiej, Kapitańskiej i 

Fregatowej, 

 kanalizacji sanitarnej w Żeglarskiej i Kapitańskiej, 

2) rozbiórki istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz studni 

kanalizacyjnej przy ul. Kapitańskiej w Zielonej Górze. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w ul. Kolejowej, Żeglarskiej, 

Kapitańskiej i Fregatowej w Zielonej Górze.  

Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjno-

wysokościowym na rysunku w skali 1 : 500 (rys. nr 1.1 i 1.2) oraz w 

załączniku nr 2 zawierającym zestawienia numerów działek oraz ich 

właścicieli, przez które przebiega trasa projektowanych sieci. 

5. SIEĆ WODOCIĄGOWA  
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE o 

średnicy 90-110.  

Włączenie projektowanej sieci do sieci istniejącej zaprojektowano: 

 przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Żeglarską i Sztormową do 



 

-17- 
 

istniejącej sieci wodociągowej o średnicy  110 z rur PE, 

 ul. Kapitańskiej do istniejącej sieci o średnicy  63 z rur PE. 

 

Zaprojektowano: 

 wodociąg o średnicy  110 mm z rur PE 100 SDR11, 

 hydranty nadziemne p.poż. DN80. 

 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano: 

 w węźle W1 - skrzyżowanie ul. Kolejowej z ul. Żeglarską i Sztormową - 

poprzez trójnik żeliwny równoprzelotowy DN100 PE, zasuwę żeliwną 

kołnierzową DN100, 

 w węźle 45 - poprzez redukcję 110/63 PE. 

W celu ochrony p.poż. zaprojektowano 8 hydrantów nadziemnych DN80 o 

wydajności min. 10 dm3/s.   

Teren wokół skrzynek ulicznych do zasuw oraz hydrantów należy umocnić w 

promieniu 0,5 m np. brukiem, prefabrykowanymi płytami żelbetowymi itp. 

Wodociąg należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną. 

Pod armaturę należy wykonać bloki oporowe, odizolowane od armatury folią 

lub taśmą z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykonać zgodnie z normą 

PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakować w terenie 

za pomocą tabliczek orientacyjnych wg PN-86/B-09700 zawieszonych na 

słupkach stalowych zabetonowanych w podłożu lub budynku. 

Poniżej podano zakres rzeczowy: 

– rury d = 110 mm PE       – L = 812,0m 

– hydranty p.poż. nadziemnie dn80     – 8 szt. 

– zasuwy kołnierzowe dn100      – 4 szt. 

Szczegółowy wykaz materiałów przedstawiono w na rys. nr 4. 
 
Zaprojektowano: 

1) Rury PE: 

 PE100 SDR 11, 

 posiadają zgodność z normą PN EN 12201, i aprobatę IBDiM oraz ITB. 

2) Zasuwy kołnierzowe: 

 ciśnienie nominalne PN16, 

 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 miękkouszczelniajacego z zewnątrz i od wewnątrz 

elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodą pitną, 

 przelot korpusu zasuwy - nominalny, bez gniazda w miejscu 

zamknięcia, 

 wrzeciono (trzepień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, 

wyposażone w niskotarciowe podkładki ślizgowe lub łożysko, 
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 uszczelnienie wrzeciona - min. potrójne, uszczelki typu o-ring, 

nakrętka wrzeciona z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo, 

 zabezpieczanie tulei uszczelniającej przed kontaktem z ziemią - 

uszczelka czyszcząca oraz pierścień zabezpieczający przed 

wykręceniem tulei, 

 śruby mocujące pokrywę - nierdzewne, nieprzelotowe, zabezpieczone 

masą zalewową, 

 zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min 250µm, 

 kolor niebieski. 

4) Skrzynki do zasuw 

 korpus żeliwny, 

 pokrywa żeliwa szare GG-20, 

 wkładka - stal nierdzewna, 

 śruba - stal nierdzewna. 

5) Obudowy teleskopowe do zasuw 

 wrzeciono-stal ocynkowana, 

 rura osłonowa - HDPE, 

 kołpak - żeliwo GG-25. 

6) Hydrant nadziemny DN80 z dwiema nasadami z podwójnym zamknięciem 

 ciśnienie nominalne min. 1,6 MPa, 

 połączenie kołnierzowe wykonane zgodnie z PN. 

 korpus górny, korpus dolny - żeliwo sferoidalne GGG-40 lub stopy 

aluminium; na korpusie oznakowanie hydrantu określające 

producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne, materiał korpusu w 

postaci odlewu, 

 kolumna - żeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna, 

 zabezpieczanie nasad-pokrywa nasady żeliwna lub ze stopu 

aluminium, 

 wrzeciono (trzpień) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, 

 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 woda pitną, 

 zabezpieczanie antykorozyjne - zewnętrzne i wewnętrzne, żywicą 

epoksydową, grubość warstwy min 250µm lub emaliowanie, część 

zewnętrzna odporna na promienie UV, 

 kolor czerwony, 

 wymagane certyfikaty i atesty - PZH, CE, dopuszczone do stosowania 

w Polsce, 
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 z zabezpieczenie w przypadku złamania. 
 
5.1 Płukanie  

 

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać. 

Płukanie rurociągów przeprowadzić czystą wodą z szybkością nie mniejszą, 

niż 1 m/s. Odprowadzenie wody po płukaniu rurociągów wykonać przez 

odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na powierzchnię ziemi i 

odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Przemywanie powinno trwać tak 

długo, aż woda odprowadzana będzie tak czysta jak woda użyta do płukania, 

lecz nie mniej niż 10–krotna objętość przemywanego rurociągu. 

Po zakończeniu płukania należy pobrać próbki wody do badania 

bakteriologicznego. Można odstąpić od dezynfekcji sieci w wypadku 

uzyskania pozytywnych wyników analizy po wykonaniu płukania. 
 
5.2 Dezynfekcja  

 

Dezynfekcję przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 14,5 % 

czynnego chloru. Roztwór podchlorynu sodu wprowadza się w miejscach 

ustawienia hydrantów p.poż. Czystą wodę przestaje się wprowadzać, gdy z 

drugiego końca sieci zacznie wypływać woda silnie pachnąca chlorem. Po 

upływie 24 godzin powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą (uzdatnioną) do 

chwili, aż ustanie zapach chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania 

należy pobrać próbki wody do badania i jeżeli są pozytywne sieć nadaje się 

do eksploatacji. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki, w tym jedna z 

końcowego odcinka sieci. 

5. KANALIZACJA SANITARNA  

Na przedmiotowy terenie zaprojektowano: 

1) w ul. Żeglarskiej - kanał grawitacyjny o śr. 200 z odgałęzieniami do granic 

działek o średnicy 160 mm, 

2) w ul. Kapitańskiej: 

 przebudowę istniejącego kanału sanitarnego przechodzącego obecnie 

przez działki prywatne z przełączeniem istniejącego przyłącza z bud. nr 

12, 

 likwidację odcinka kanalizacji sanitarnej o długości L=8,0 m w ul. 

Kapitańskiej, 

 likwidację studni kanalizacyjnej betonowej. 

Kanały sanitarne zaprojektowano z rur z twardego (niespienionego) PVC 

łączonych kielichowo o średnicy  160 i  200.  

Poniżej podano łączne długości kanałów grawitacyjnych i ilości studni: 

 łączna długość przyłączy 160 PVC         –  l =   27,0 m 

 łączna długość kanałów grawitacyjnych 200 PVC       –  l =   219,0 m 
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 studnie betonowe1000         –  8 szt. 

6. OPIS SZCZEGÓŁOWY  

6.1 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Do budowy kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury o średnicy 160 

x4,7, 200x5,9 PVC jednorodne „lite” o sztywności  obwodowej min. SN8 (8 

kN/m2). 

Na trasie kanalizacji sanitarnej oraz w miejscach podłączania odgałęzień do 

działek zaprojektowano studnie betonowe o średnicy Ø1000 mm. 

Kanały grawitacyjne o średnicy: 

 Ø 160 zaprojektowano z minimalnym spadkiem i = 15 ‰, 

 Ø 200 zaprojektowano z minimalnym spadkiem i = 5 ‰. 

Zaprojektowane zagłębienia studzienek i kanałów pozwolą na zachowanie 

strefy przemarzania oraz uniknięcie kolizji z infrastrukturą podziemną. 

Istniejącą sieć w ul. Kapitańskiej należy zaślepić z obu stron wyłączanego 

odcinka tj. na dz. nr 1013 i przy przełączaniu przyłącza z bud. nr 12. 

6.2 Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach sanitarnych zaprojektowano studnie betonowe o średnicy 

Ø1000 mm (rys. nr 7). Studnie wykonane są z następujących prefabrykatów: 

 dna studni betonowe, 

 kręgi betonowe, 

 płyty pokrywowe, 

 pierścienie dystansowe betonowe, 

 zwężka betonowa. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki to: 

 komora robocza,  

 przejścia kanałów przez ściany studzienki, 

 przykrycie,  

 stopnie włazowe. 

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjątkiem pierścieni dystansowych) 

łączone są za pomocą uszczelek gumowych, które są odporne w zakresie 

temperatur stosowania od -30 do +80˚ C. Połączenie elementów za pomocą 

uszczelek jest szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. 

Pierścienie dystansowe łączone są przy użyciu zaprawy betonowej 

mrozoodpornej, o grubości warstwy połączeniowej do 10 mm.   

Ze względu na usytuowanie sieci kanalizacyjnej w drodze zwieńczenie studni 

zaprojektowano z zastosowaniem zwężki redukcyjnej, wykończenie góry 

studni zaprojektowano pierścieniami dystansowymi. Pierścienie dystansowe 

łączone są przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem 

sztucznym umożliwiającej regulowanie ich wysokości. Zaprojektowano włazy 

typu ciężkiego D400, niewentylowane, podwójnie zabezpieczone przed 

obrotem (nie ryglowane), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia 
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pokrywy min. 50 mm bez podcięcia, wykonane zgodnie z normą PN-B-10729 

oraz PN-EN 124:2000., wykonane z żeliwa szarego. 

6.3 Rozbiórka odcinka kanalizacji sanitarnej i studni betonowej 

6.3.1 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

 Teren rozbiórki wydzielić i oznakować tablicami ostrzegawczymi.  

 Zapoznać pracowników ze sposobem rozbiórki i poinstruować o 

bezpiecznym sposobie jej wykonywania.  

2. W trakcie prac rozbiórkowych: 

 Nie wolno obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i 

przeszkoleń 

 używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie 

uszkodzonych, prawidłowo oprawionych, 

 podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane 

czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i 

otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać 

nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego, 

 utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi 

służących do rozbiórki, 

 sukcesywnie usuwać gruz i odpady, 

 używać obowiązujące zabezpieczenia ochrony osobistej, 

3. Po zakończeniu prac rozbiórkowych: 

 uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, 

 odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca; 

 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów 

BHP. Na czas prowadzonych robót rozbiórkowych należy uniemożliwić dostęp 

osobom postronnym.  

6.3.2 Etapy rozbiórki 

1. Wszystkie roboty związane z likwidacją odcinka kanalizacji oraz studni 

należy prowadzić po wykonaniu kanalizacji sanitarnej oraz przepięciu do niej 

istniejącej kanalizacji.  

3. Odkopanie ścian bocznych studni do poziomu płyty oraz kanału do 

granicy działki sąsiedniej.  

4. Rozebranie nakryw żelbetowych.  

5. Demontaż istniejących rur, zaślepienie kanału na granicy z działką 

sąsiednią. 

5. Wyciągnięcie studni.  

Wykop po rozbiórce należy zasypać gruntem rodzimym. Zasypywanie wykopu 

warstwami po ok. 30cm z jednoczesnym zagęszczaniem.  
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Zdemontowane rury oraz studnie przekazać Inwestorowi. 

6. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z 

ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 
Wszystkie prace związane z prowadzeniem robot w pobliżu istniejącego 

uzbrojenia należy wykonać zgodnie z opinią KUPS wydaną przez Urząd 

Miasta Zielona Góra oraz zgodnie z załączonymi do opinii załącznikami 

wydanymi przez operatorów istniejących sieci – protokół wraz z załącznikami 

dołączony jest do projektu budowlanego. 

a) Skrzyżowania projektowanych rurociągów z gazociągiem  

Skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem 

zaprojektowano zgodnie z PN-91/M-34501. Wodociąg zaprojektowano, 

zachowując min. odległość pionową pomiędzy rurociągami 0,3m. Odległości 

poziome sieci od gazociągów zaprojektowano, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 

686). 

b) Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych rurociągów z kablami 
energetycznymi  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącymi kablami 

energetycznymi zaprojektowano: 

 na kablach niskiego napięcia rury ochronne typu A110 PS „AROT”, 

 na kablach średniego napięcia rury ochronne typu A160 PS „AROT”, 

o długości jednostkowej L = 3,0 m. 

Zbliżenia i skrzyżowana z kablami i słupami energetycznymi wykonać 

zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1. 

c) Skrzyżowania rurociągów z kablami telekomunikacyjnymi  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącymi kablami 

telekomunikacyjnymi zaprojektowano rury ochronne o długości jednostkowej 

L = 3,0 m. 

d) Skrzyżowania rurociągów z kanalizacją sanitarną  

W przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącą kanalizacją, sieci 

zaprojektowano, zachowując min. odległość pionową pomiędzy rurociągami 

0,3m. Odległości poziome sieci od gazociągów zaprojektowano, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r 

(Dz. U. Nr 139 poz. 686). 

7. WYKOPY I SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODÓW 

Rury PVC i PE należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym umocnionym 

(szalunki drewniane rozporowe), lub profilować skarpy do kąta ścinania 

gruntu. 

W zależności od rodzaju gruntu pod rurami należy wykonać niekiedy 

podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Tam gdzie podłoże jest piaszczyste 

oraz: 
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 nie występują cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

 materiał nie jest zmrożony, 

 nie występują ostre kamienie lub inne przedmioty mogące uszkodzić rurę 

nie ma konieczności wykonywania podsypki i rury ułożyć bezpośrednio na 

wyrównanym   podłożu rodzimym z ręcznym wyprofilowaniem dna wykopu. 

W pozostałych przypadkach wykonać podsypkę z piasku o grub. 10 cm.  

Jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub 

podłoże jest skalne, wysokość obsypki powinna wzrosnąć do 15 cm. Jeżeli 

wykop zostanie przegłębiony to jego dno należy wzmocnić przez wykonanie 

ławy żwirowej o wysokości 0,2 m ( po zagęszczeniu). 

Obsypkę rurociągów należy wykonać gruntem rodzimym (w przypadku jak 

dla podsypki) lub piaskiem. Obsypka powinna być wykonywana do momentu 

uzyskania grubości warstwy 0.2 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Pozostała część wykopu może być wypełniona materiałem rodzimym. 

Zasypka musi być tak wykonana, aby spełniała wymagania stanu struktury 

nad rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenów rolnych). 

Zagęszczanie podsypki i zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 

10 cm. 

Wykopy pod sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie dróg i 

poboczy wykonać zgodnie z uzgodnieniami zarządcy drogi.  

Teren po wykonaniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Kładki 

W miejscach istniejących ciągów pieszych przewidzieć kładki dla pieszych. 

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Zgodnie z opinią geotechniczną na terenie objętych przedmiotowym 

opracowaniem nie występuje woda gruntowa do głębokości 3,0 m. W 

okresach mokrych w stropie iłów będą strefy sączeń oraz poziomy wody 

zawieszonej.  

9. UWAGI KOŃCOWE 

1. Rurociągi PE i PVC układać zgodnie z warunkami montażu podanymi w 

opisie technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur. 

2. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze 

szczególnym uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia 

robot ziemnych. Należy również przestrzegać warunków technicznych 

podanych w uzgodnieniach wydanych przez poszczególnych właścicieli, 

dołączonych do dokumentacji 

3. Ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

4. Przed zasypaniem sieć zainwentaryzować geodezyjnie. 

5. Ułożone w otwartym wykopie sieci należy zinwentaryzować geodezyjnie i 

złościć do odbioru technicznego przed zasypaniem. Elementem odbioru 
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przed zasypaniem sieci jest sprawdzenie szczelności przewodów. W trakcie 

odbioru należy przedłożyć szkice polowe geodezyjne oraz dokumenty 

potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. Elementem koniecznym 

do dokonania odbioru końcowego jest oznakowanie zasuw i hydrantów na 

sieci tabliczkami orientacyjnymi. 

6. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne 

jak kable, drenaż itp. należy je zabezpieczyć i po zakończeniu prac 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

7. Roboty ziemne oraz prace związane z wykopami przy drzewach należy 

wykonywać zgodnie z uzgodnieniem Urzędu Miasta Zielona Góra 

załączonym do projektu. 

8. W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 

należy powiadomić autorów projektu. 
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