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A. CZĘŚĆ  OPISOWA. 
do projektu budowlanego pn. ”Budowa sieci wodociągowej na terenie Parku 

Przemysłowo – Technologicznego przy ulicy Nowy Kisielin - Naukowej w Zielonej Górze”. 

1. Projekt zagospodarowania terenu. 

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej 
rozdzielczej przy ulicy Nowy Kisielin - Naukowej w Zielonej Górze. Włączenie 
projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano w dwóch miejscach tj. w węzłach W1 i 
W2 do istniejących rurociągów wodociągowych o średnicy dz. 160 mm zlokalizowanych na 
działkach ewidencyjnych nr 400/34 i 400/37 w obrębie 0055 Zielona Góra. Zamierzenie 
inwestycyjne ma głównie na celu zamknąć w pierścień istniejącą sieć wodociągową. 

W ramach budowy sieci wodociągowej należy wybudować: 
• rurociągi wodociągowe o łącznej długości L = 475,0 m, w tym: 
- rurociąg wodociągowy z rur PE 100RC SDR 11 PN 16 dz. 160 mm o długości L=467,0 
m, 
- rurociąg wodociągowy z rur PE 100RC SDR 11 PN 16 dz. 110 mm o długości L=8,0 m. 

1.2 Materiały wyjściowe. 

• Umowa nr RR/RI-14/TS-03/2019 z dnia 18-04-2019 roku zawarta z „Zielonogórskimi 
Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Południowej Części Lubuskiego 
Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze, uchwalony Uchwałą Rady 
Miasta Zielona Góra nr XLI.495.2016 z dnia 29 – 11 – 2016 roku. 

• Zmiana do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Południowej Części 
Lubuskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w Zielonej Górze, uchwalona 
Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nr LXVII.970.2018 z dnia 29 – 05 – 2018 roku.  

• Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej znak: RR-BS-54/20/2019 z 
dnia 17-06-2019 wydane przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o w 
Zielonej Górze. 

• Badania geotechniczne gruntu wykonane przez Zakład Projektowo Usługowy Projfit w 
Zielonej Górze. 

• Uzgodnienia branżowe. 

• 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. 

1.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu inwestycji. 

Obszar inwestycji położony jest w południowo - wschodniej części miasta Zielona 
Góra, przy ulicy Nowy Kisielin - Naukowa. Przez teren inwestycji przebiega sieć kanalizacji 
deszczowej oraz linie kablowe elektroenergetycznei rurociąg gazowy. Przez teren 
inwestycji przebiega rów melioracyjny o symbolu Zb – 13, którego zadaniem jest 
odwodnienie pobliskich terenów. 

1.4 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego. 

Nie dotyczy. 
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1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Nie dotyczy. 

1.6 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

Inwestycja na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 roku z późniejszymi 
zmianami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (rozdział 3 art. 71 
ust. 1 pkt. 2 podpunkt 2), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§3 ust. 1 pkt. 68), 
Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych (rozdz. 5 tab. 4), 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w 
sprawie przeciw pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (§10 ust. 1 pkt. 
6), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 września 2015 roku poz. 
1422, rozdział 1 §12 pkt. 1) oddziaływać będzie w obszarze działek objętych inwestycją.  

Zgodnie ustawą z 7 lipca 1994 roku (ze zmianami) - Prawo Budowlane - art. 20 ust. 
1, art. 34 ust. 3 pkt. 5, obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w 
granicach działek po których jest projektowana inwestycja. 

1.7 Informacje o realizacji inwestycji w odstępstwie od norm zawartych w 
przepisach techniczno - budowlanych. 

Nie dotyczy. 

1.8  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

1.8.1 Sieć wodociągowa. 

Budowa sieci wodociągowej na terenie inwestycji nie spowoduje zmian w sposobie 
zagospodarowania i użytkowania terenu. 

1.9 Dane dotyczące 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 1994r 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. 
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie i w sąsiedztwie obszarów 

wodno – błotnych oraz obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody. 
 

b) ochrony archeologicznej i zabytków, 
Obszar inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony zabytków i nie został ujęty w 

wojewódzkiej ewidencji zabytków. Na obszarze tym nie występują zarejestrowane 
stanowiska archeologiczne. Zgodnie z uzyskaną informacją od Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze na terenie tym nie występują 
drzewa o walorach zabytkowych.    
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W trakcie prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji należy 
zapewnić badania archeologiczne, na prowadzenie których, należy uprzednio uzyskać 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze. (skreślono). 
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. 

2. Projekt architektoniczno - budowlany. 

2.1  Przeznaczenie i program użytkowy inwestycji. 

 Projektowana sieć wodociągowa, służyć będzie do zaopatrzenia w wodę 
istniejących i przyszłych obiektów na terenie Parku Przemysłowo – Technologicznego w 
Zielonej Górze.  

Projektowana sieć wodociągowa zaopatrywać będzie w wodę na cele p.poż. i 
bytowo – gospodarcze.  

2.2 Sieć wodociągowa. 

2.2.1 Projektowany układ sieci wodociągowej. 

Sieć wodociągową rozdzielczą zaprojektowano z rur PE 100RC szereg SDR 11  PN 
16 o średnicy zewnętrznej dz. 110 i 160  mm. Trasa sieci wodociągowej przebiega w pasie 
drogowym ulicy Nowy Kisielin – Naukowa, oraz na terenach należących do Gminy Zielona 
Góra o statusie miejskim. Zadaniem projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej jest 
połączenie dwóch rurociągów wodociągowych o średnicy PE dz. 160 mm, co doprowadzi 
do utworzenia pierścienia sieci wodociągowej. Utworzony pierścień wodociągowy poprawi 
funkcjonalność sieci wodociągowej, oraz zabezpieczy bezawaryjną dostawę wody do 
odbiorców.   

2.2.2 Roboty budowlano - montażowe. 

Projektowaną sieć wodociągową rozdzielczą za wyjątkiem odcinków od Ł3 do  Ł6 
oraz od Ł7 do Ł9 należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem sterowanym. 
Odcinek sieci wodociągowej od Ł4 do Ł6 należy wykonać częściowo w wykopie otwartym i 
metodą przecisku pod rowem melioracyjnym w stalowej rurze ochronnej o średnicy 
Ø273/7,1 i długości 5,5 m. Na odcinkach od W1 do Ł2, Ł7 do Ł9 oraz przy podejściach z 
rur o średnicy dz. 110 mm do projektowanych hydrantów nadziemnych sieć wodociągową 
należy w całości wykonać w wykopie otwartym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie tras sieci 
wodociągowej mając na uwadze istniejące podziemne i nadziemne przeszkody terenowe, 
powiadomić właściciela terenu. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, 
a w porze nocnej oświetlić. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-06050,               
PN-B-10736. 

Przy wykonywaniu robót układanie sieci wodociągowej metodą przewiertu 
sterowanego, rozpoczęcie robót należy prowadzić z powierzchni ziemi. Tor przewiertu 
przebiega po linii parabolicznej o głębokościach zgodnie z załączonym profilem 
podłużnym rurociągu tłocznego. Kontrolę prawidłowości położenia przewodu (głębokości, 
lokalizacji w planie) dokonać za pomocą urządzenia sterująco - kontrolnego 
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przemieszczanego nad głowicą rozwiercającą nad powierzchnią terenu. Otwór pilotażowy 
poszerza się przy użyciu sferoidalnego rozwiertaka zamontowanego w miejsce głowicy 
wiercącej. Podczas wykonywania otworu pilotowego i jego rozwiercania podawana jest 
płuczka. Zadaniami płuczki są: 

• transport urobku i stabilizacja otworu, 
• chłodzenie i smarowanie głowicy, rozwiertaków oraz sondy, 

• przekazywanie mocy hydraulicznej do narzędzia urabiającego, 

• ochrona rury i redukcja tarcia pomiędzy rurą a gruntem. 
Po wykonaniu przewiertu pilotażowego, a następnie wykonania przewiertu 

właściwego z osłoną z bentonitu (zawiesina tiksotropowa) wprowadzić  rurę PE dz. 160 
mm w przygotowany przepust z bentonitu w kierunku odwrotnym do wykonania 
przewiertu.  

Przy układaniu sieci wodociągowej w wykopie otwartym, wykopy w gruntach 
piaszczystych, piaszczysto - gliniastych, żwirowych nie zawierających kamieni należy ich 
spód pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej układania o 10 cm. Wyrównanie dna 
wykopów 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. Szerokość 
wykopów – 0,9 m, system szalowania ze względu na rodzaj gruntu z szalunków stalowych 
(umocnienie pełne). W trakcie odbioru technicznego przed zasypaniem przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. należy 
przygotować wodna próbę szczelności na ciśnienie 1,0 bar oraz przedłożyć szkice polowe, 
analizę geodezyjna powykonawczą potwierdzającą ułożenie rurociągów zgodnie z 
projektowana trasą, a także dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów. 
Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej dokonuje Wydział Sieci Wod – Kan 
„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. po pozytywnym odbiorze 
technicznym przed zasypaniem wraz z próbą szczelności całości wykonanego zakresu 
oraz po dezynfekcji i płukaniu wykonanej sieci wodociągowej. 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 metaliczną. 

Projektuje się zasuwy kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem Ø 150 i 100 mm. 
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne ∅100 mm z zabezpieczeniem w przypadku 
złamania. Zastosowana armatura i rury winne spełniać wymogi określone w warunkach 
przyłączenia do nieruchomości do sieci wodociągowej znak: RR-BS-54/20/2019 z dnia  
17-06-2019 roku, wydanymi przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w 
Zielonej Górze. Po wykonaniu sieci wodociągowej, uzbrojenie na sieci oznaczyć 
tabliczkami informacyjnymi stosując następujące oznaczenia literowe: 
H – hydrant nadziemny, 
Z – zasuwa. 
W projektowanym węźle włączeniowym W1, projektowany rurociąg wodociągowy 
przyłączyć do istniejącej zasuwy odcinającej Ø 150 mm. Węzeł włączeniowy W2 należy 
przebudować, w tym celu należy: 
- zdemontować istniejący hydrant nadziemny Ø 100 mm wraz z uzbrojeniem, 
- zdemontować istniejący rurociąg wodociągowy PE dz. 125 mm o długości L = 1,66 m, 
- po zdemontowaniu odcinka rurociągu wodociągowego i hydrantu nadziemnego do 

istniejącego trójnika dołączyć projektowany rurociąg z rur PE 100 SDR 11 PN 16.  
- na projektowanym rurociągu zamontować zdemontowany hydrant nadziemny.   
 Tabliczki informacyjne montować na słupkach stalowych ocynkowanych Ø 40 mm 
lub na trwałych elementach istniejących ogrodzeń. Oznakowanie uzbrojenia dokonać 
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zgodnie z normą PN - B - 9700. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy odpowiednio 
wyregulować do poziomu terenu. Skrzynki uliczne do zasuw należy zabezpieczyć poprzez 
obrukowanie lub obetonowanie betonem klasy min. C16/20 w kwadracie o wymiarach co 
najmniej: 0,50 x 0,50 x wys. 0,12 m. 

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. 

2.2.3 Skrzyżowania z przeszkodami. 

Projektowana sieć wodociągowa krzyżuje się z rowem melioracyjnym oraz  Zb – 13. 
oraz liniami kablowymi elektroenergetycznymi, siecią gazowniczą i zaprojektowanymi 
kanałami kanalizacji deszczowej. 

Przejście pod rowem melioracyjnym zaprojektowano wykonać metodą 
bezwykopową tj. przeciskiem w stalowej rurze ochronnej o średnicy Ø273/7,1. Połączenie 
końcówek rury osłonowej z rura przewodową zakończyć szczelnymi manszetami. 

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonać przez jego podwieszenie na tarcicy 
świerkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych położonych na 
wierzchu wykopu. Każdy z krzyżujących się kabel energetyczny znajdujący się w ziemi 
nad projektowanymi rurociągami należy uzbroić w rury ochronne dwudzielne np. Arota 
typu A110 PS o długości 1,5 m. 
 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 rurociągu wodociągowego i jego 
stopniowym zasypywaniu należy również odtworzyć podłoże pod istniejące, odkryte 
przewody. 

2.2.4 Wymagania techniczno – materiałowe. 

2.2.4.1 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 miękkouszczelniającego z zewnątrz i od wewnątrz, elastomerem 

dopuszczonym do kontaktu z wodą, 

• 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, 

• 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, 
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• kolor niebieski. 

2.2.4.2 Skrzynki do zasuw. 

• korpus żeliwny, 

• pokrywa żeliwa szare GG - 20, 

• wkładka – stal nierdzewna, 

• śruba – stal nierdzewna. 

2.2.4.3 Obudowy teleskopowe do zasuw. 

• wrzeciono – stal ocynkowana, 
• rura osłonowa – HDPE, 

• kołpak – żeliwo GG-25. 

2.2.4.4 Hydranty nadziemne DN 100 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem. 

• 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 z żeliwa 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 pokrycie 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, 

• z zabezpieczeniem w przypadku złamania. 

2.2.5 Zabezpieczenie pożarowe. 

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowić będą hydranty pożarowe nadziemne 

∅100 mm. Ciśnienie minimalne w hydrantach wynosić będą min. 2,0 bary. Hydranty 
pożarowe na zewnętrznej sieci wodociągowej rozmieszczono zgodnie z PN-B-02863. 

2.2.6 Zespół odpowietrzająco - napowietrzający. 

W celu umożliwienia odpowietrzenia projektowanego rurociągu wodociągowego, 
przy łuku Ł6 zaprojektowano zespół odpowietrzająco – napowietrzający. Zespół 
odpowietrzająco – napowietrzający (np. Hawle lub równoważny) zaprojektowano do 
bezpośredniej zabudowy w ziemi i średnicy Ø80 mm oraz na ciśnienie PN 16. Kolumna 
zespołu napowietrzająco – odpowietrzającego wykonana z stali nierdzewnej. Przykrycie 
zespołu odpowietrzająco – napowietrzającego skrzynka uliczna do zasuw. W celu 
zapewnienia swobodnego odpływu wody deszczowej obudowę osadzić w warstwie 
drenażowej do wysokości pokrywy zespołu. Zespół odpowietrzająco – napowietrzający 
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musi posiadać samoczynne odcięcie dzięki któremu zawór można łatwo zdemontować i 
ponownie zamontować podczas prac konserwacyjnych także pod ciśnieniem.    

3. Charakterystyka geotechnicznych warunków posadowienia 
projektowanej sieci wodociągowej. 

       Z geotechnicznych badań podłoża gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na  
potrzeby niniejszego projektu na początku trzeciej dekady listopada br. wynika, że w 
istotnym z punktu widzenia przedmiotowej inwestycji, płytkim podłożu przedmiotowego 
terenu  występują   sektorowo zróżnicowane, złożone warunki gruntowe. Wynika to z faktu 
dominacji w tym podłożu gruntów mineralnych rodzimych spoistych, litologicznie wyraźnie 
zróżnicowanych, odmiennej genezy i o zróżnicowanej konsystencji. Są to pyły, gliny 
pylaste oraz pyły piaszczyste pochodzenia zastoiskowego, w stanach od plastycznego do 
twardoplastycznego, a także piaski pylaste i piaski gliniaste. Grunty tego rodzaju bardzo 
wyraźnie i szybko zmieniające swoje parametry pod wpływem dodatkowego zawilgocenia, 
bądź też przesuszenia. Ponadto przy nadmiernym ich zawilgoceniu i obecności drgań, np. 
od pracującego sprzętu, podlegają one upłynnianiu, stąd też przewiduje się wykonanie w 
strefie ich występowania w wykopach podsypek i obsypek układanych rur gruntem 
piaszczystym, pozyskanym i dowiezionym z zewnątrz. Oprócz nich w podłożu tym 
napotyka się także piaski gliniaste i mniej lub bardziej  zaglinione piaski średnie ze żwirem, 
pochodzenia deluwialnego, gliny piaszczyste i piaski gliniaste polodowcowe (morenowe), 
w stanach od plastycznego do twardoplastycznego, a nawet półzwartego oraz piaski 
średnie ze żwirem pochodzenia wodnolodowcowego, w stanie średnio zagęszczonym. 
         Panujące w podłożu dominującej części terenu zamierzonej inwestycji warunki 
wodne są w przewadze korzystne, poza rejonem przejścia projektowaną siecią 
wodociągową pod dnem rowu, gdzie przynajmniej okresowo mamy do czynienia  z bardzo 
płytko występującymi wodami gruntowymi, zawieszonymi w piaskach na niżej ległych 
glinach( stany tych wód zależne są od stanów wody w rowie) oraz wodami gruntowymi o 
zwierciadle lekko naporowym, występującymi w piaszczystych przewarstwieniach pośród 
glin, w strefie głębokościowej pomiędzy 1,0 a 2,0 m ppt. W okresie prowadzenia badań 
zwierciadło wód tego rodzaju stabilizowało się na głębokości 0,65 m ppt, co odpowiada 
rzędnej ok. 109,45 m n pm. W podłożu pozostałych odcinków trasy projektowanej sieci 
wodociągowej także odnotowano sączenia wód gruntowych z piaszczystych  wkładek lub 
przewarstwień, ale na głębokościach rzędu 2,5÷3,0 m ppt. Zwierciadło wód tego rodzaju 
stabilizowało się zazwyczaj nieznacznie powyżej strefy głębokościowej tychże sączeń, 
czyli poniżej głębokości prowadzenia wykopów i układania projektowanej sieci.  
         Warunki gruntowo - wodne występujące w podłożu poszczególnych odcinków trasy 
projektowanej sieci wodociągowej obrazują i dokumentują podane w załączeniu 
szczegółowe profile wykonanych badawczych otworów geotechnicznych. Ich lokalizacje 
pokazano na mapie zagospodarowania terenu. 
         Po skonfrontowaniu profili poszczególnych otworów z głębokościami zamierzonego 
prowadzenia wykopów i układania projektowanej sieci  wodociągowej, przy uwzględnieniu 
założeń KNNR Tom I z 2001 r., tab. 0001, do kosztorysowania robót ziemnych przyjęto 
50,0 % udziału gruntów kat. I - II i 50,0 %  gruntów kat. III - IV. 
          Biorąc pod uwagę rodzaj warunków gruntowych, występujących w podłożu i stopień 
zagospodarowania terenu w sąsiedztwie trasy projektowanej sieci, możliwość wzajemnych 
oddziaływań i stopień zagrożenia  awarią, a także możliwość ewentualnego oddziaływania 
na środowisko projektowaną sieć wodociągową, na podstawie dyspozycji zawartych w  
Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), zaliczono do obiektów budowlanych pierwszej 
kategorii geotechnicznej. 
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4.  Uwagi końcowe. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robót 
budowlano - montażowych”, normami i instrukcjami branżowymi, właściwymi dla 
danego rodzaju robót oraz fachowym nadzorem. 

• Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych winien 
szczegółowo zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi załączonymi do niniejszej 
dokumentacji projektowej. 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano – montażowych bezwzględnie 
należy wytyczyć rzeczywisty przebieg ewentualnych urządzeń podziemnych w 
obecności przedstawicieli będących właścicielami tych urządzeń. 

• Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlano – montażowych winien zlecić 
nadzór dla jednostek posiadających swoje urządzenia na terenie inwestycji.      

• 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 przekazać użytkownikowi komplet 
dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzację geodezyjną sieci. 

• Organizację robót wodociągowych prowadzić w sposób umożliwiający ciągły dojazd do 
poszczególnych nieruchomości. 

• Wszystkie prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 
                                                                                                 

                                                                                                 OPRACOWAŁ: 

                                                                                          inż. Grzegorz Rudomino 
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5. Załączniki tekstowe 

1.Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej wydane przez 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. 

2. Zestawienie szczegółowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych. 
3.Upoważnienie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane wydane przez Departament Zarzadzania Drogami 
Biuro Zarzadzania Pasem Drogowym Urzędu Miasta Zielona Góra.  
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6. Opinie, uzgodnienia, warunki techniczne. 

1. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra Departament Zarządzania Drogami Biuro 
Zarządzania Pasem Drogowym. 

2. Uzgodnienie z Prezydentem Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta Biuro 
Obrotu Nieruchomościami. 

3. Uzgodnienie z „Zielonogórskimi Wodociągami i Kanalizacją” Sp. z o.o. w Zielonej Górze. 
4. Uzgodnienie z Prezydentem Miasta Zielona Góra Departament Rozwoju Miasta Biuro 

Ochrony Środowiska. 
5. Uzgodnienie z Prezydentem Miasta Zielona Góra Departament Przedsiębiorczości i 

Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki Komunalnej. 
6. Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z o.o Rejon Dystrybucji w Zielonej Górze. 
7. Uzgodnienie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 

Gorzowie Wlkp. Gazownia w Zielonej Górze. 
8. Uzgodnienie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze. 
9. Protokół z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze. 
10. Uzgodnienie z Rzeczoznawcą ds. p.poż. (projekt zagospodarowania terenu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


