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OPIS TECHNICZNY 

 
do Projektu Budowlanego  

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    
dla osiedla domków jednorodzinnych  

przy ulicach Dzika – Podgórna – Królewiecka w Tolkmicku  

dz. nr 302;  ob. 01 Tolkmicko – w kompetencji wojewody 
 
I. Dane wstępne 
 
1. Cel i zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie zapewnia budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

dla działek osiedla domków jednorodzinnych przy ulicach Dzika – Podgórna i 

Królewiecka w Tolkmicku w pasie drogi wojewódzkiej 503. 

Zakres niniejszej dokumentacji przewiduje: 

 Budowę sieci wodociągowej  110 mm PVC o długości L=3,3 m 

 Budowę sieci kan. sanitarnej  200 mm o długości L=6,0 m 

 

Dokumentacja stanowi opracowanie branży sanitarnej dla w/w tematu. 

 

2. Kategoria obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn. 22.09.2015r „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” – Dz.U. poz. 1554 §3 oraz 

Prawa Budowlanego ustalono, że:  

Inwestycja zakwalifikowana została do kategorii XXVI 

Sieci, jak:  .. wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 
 
3. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z: Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dn. 22.09.2015r „w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” – Dz.U. poz. 1554; 

przepisami Prawa Budowlanego, oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych ustalono, że zasięg oddziaływania 

inwestycji obejmuje obszar zajęty przez projektowane sieci i zgodnie z rys. 1. „Plan 

sytuacyjny” zlokalizowana jest na działkach:   
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- dz. nr 302 – własności  Województwa Warmińsko-Mazurskiego w trwałym zarządzie 

Zarządu Dróg Wojewódzkich z/s w Olsztynie, 

w obrębie 01Tolkmicko. 
Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości na tereny przyległe. 

 

4. Opinia geotechniczna obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 25.04.2012r „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” – Dz.U. poz. 463 §4 ustalono, że:  

- projektowane obiekty – sieci wodociągowe i kanalizacyjne, należy do pierwszej 

kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych oraz będzie wykonywane w prostych 

warunkach gruntowych.  

 

5. Informacja o planie zagospodarowania przestrzennego 

Na obszarze objętym opisywanym przedsięwzięciem obowiązuje Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony uchwałą NR XII/65/15 Rady Gminy 

Tolkmicko z dnia 30.06.2015r.  

        Niniejsze przedsięwzięcie nie jest niezgodne ze szczegółowymi zapisami tego 

planu. 

 

6. Dane, na których oparto opracowanie dokumentacji. 

 Zlecenie Inwestora oraz ustalenie zakresu opracowania, 

 Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem 

podziemnym i nadziemnym, 

 Warunki włączenia do istniejącej sieci ustalone i uzgodnione z ZGW-S w 

Tolkmicku, 

 Wizje w terenie , uzgodnienia z właścicielami terenów, inwentaryzacja dla celów 

projektowych, 

 Normy i katalogi do projektowania. 

 

7. Dane ogólne, 

 Rozpatrywany teren Inwestycji zlokalizowany jest w m. Tolkmicko, w kwartale 

ulic Podgórna – Dzika - Królewiecka. 

Projekt obejmuje teren położony na działkach gminnych – drogi osiedlowe,  i w pasie 

drogi wojewódzkiej.  
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 Rozpatrywany teren osiedla  jest terenem zróżnicowanym – wznoszącym się 

od rzędnej ok. 6,20 m npm. – przy ul. Królewieckiej, do rzędnej   13,0 m npm.  na 

końcu osiedla przy ul. Dzikiej.  

Pas drogi wojewódzkiej  –  chodnik i droga gruntowa, po wybudowaniu uzbrojenia 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

Teren ten uzbrojony jest w: 

 sieć wodociągową,  

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć kanalizacji deszczowej 

 linie energetyczne napowietrzne, 

 kable energetyczne  

 kable telekomunikacyjne. 

 
Zgodnie z ustaleniami z ZGW-Ś w Tolkmicku należy: 

o wykonać nową sieć wodociągową w układzie pierścieniowym  110-90  

mm z włączeniem w istn. wodociągi  w ulicach Dzikiej i Podgórnej, 

układając przewód wodociągowy w drogach osiedlowych,  

o wykonać nową sieć kan. sanitarnej  200-160  mm z włączeniem w istn. 

studnię  w ulicy Podgórnej, układając przewód w drodze osiedlowej, 

o przewody wody i kanalizacji układać metodą wykopu otwartego.  

o przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

  
Zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Wojewódzkich  RD w Elblągu  należy: 

o trasa sieci zgodna z planem sytuacyjnym 

o sieć kan. sanitarnej  200 mm w pasie drogowym wykonać przeciskiem  z 

włączeniem w istn. studnię w ulicy Królewieckiej, 

 

Na powyższe opracowano  rysunki – plan sytuacyjny, profile – załączone w  

niniejszej dokumentacji. 
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II. Opis projektowanego rozwiązania 

 

1. Sieć wodociągowa  - trasa. 

Zaprojektowano sieć wodociągową o średnicy  110- 90  mm PVC od węzła W1 w ul. 

Podgórnej do W6 w ul. Dzikiej.  

Sieć układać pierścieniowo w drogach osiedlowych 

Włączenie wodociągu: 

 - w istniejącą sieć  150 mm – W1 wykonać na trójnik kołnierzowy i zasuwę. 

- w istniejącą sieć  110 mm – W6 wykonać na kształtką  kołnierzową i zasuwę. 

 

Projektowany wodociąg przewidziano o średnicy   110 - 90 mm z rur PVC.  

Jako uzbrojenie zastosowano zasuwy odcinające z uszczelnieniem miękkim – szt. 7 

oraz hydranty HP-80 – szt. 3,  

W pobliżu hydrantu zainstalować tabliczkę informacyjną umocowaną na słupku 

betonowym.  

 Na rozgałęzieniach i załamaniach  przewidzieć bloki oporowe. 

 Załamania trasy do 70 wykonać  kielichami rur, powyżej na kształtki.  

 Na przewodzie należy umocować taśmę z drutem metalicznym w celu 

zlokalizowania trasy przewodu. 

 Trasa oraz średnice wodociągu pokazane zostały na planie sytuacyjnym w 

skali 1:500, układ wysokościowy na profilu. 
 

Przyjęto ułożenie przewodu wodociągowego:  

- w wykopie otwartym – należy zdjąć i odtworzyć drogę gruntową na trasie uzbrojenia 

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.  wynosi:  

Wielkość zapotrzebowania na wodę określono w oparciu o dane uzyskane od 

użytkownika ujęcia i obecnie obowiązujące normy zużycia wody. 

 q = 5 l/s 

Lokalizacja hydrantów na planie sytuacyjnym.  

 

1.1 Materiał i uzbrojenie. 

Sieć wodociągową projektuje się z rur PVC PN 10 110 -90 mm łączone na kształtki 

kielichowo - kołnierzowe.     

 

Producent rur np:  ogólnodostępne posiadające niezbędne atesty, 
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 Nad przewodem należy umocować taśmę z drutem metalicznym w celu 

zlokalizowania trasy przewodu. 

 Jako uzbrojenie zastosowano zasuwy kołnierzowe AVK 100 i 80 mm z 

uszczelnieniem miękkim oraz hydranty p.poż. HP-80  łączone kształtkami 

kołnierzowymi.  

 W pobliżu zasuw zainstalować tabliczki informacyjne umocowane na słupkach 

betonowych  

 
1.2 Próba hydrauliczna, płukanie oraz dezynfekcja sieci. 

Przed zasypaniem wodociągu należy poddać go próbie ciśnieniowo - 

hydraulicznej zgodnie z normą PN-EN 805.  Ciśnienie próbne nie może być niższe 

niż 0.9 MPa.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód należy przepłukać 

czystą wodą, którą należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. 

Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten należy 

wykonać za pomocą roztworu podchlorynu sodu, a następnie przewód ponownie 

przepłukać. 

 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - trasa. 

Zaprojektowano- dla odprowadzenie ścieków z terenu osiedla odcinek sieci o 

średnicy  200 mm i 160 mm z PVC zlokalizowany w drodze osiedlowej 

odprowadzający ścieki do istn. studni Si na sieci   200 mm w ul. Królewieckiej 

Ułożenie kan. sanitarnej  200 mm w pasie drogowym wykonać przeciskiem.  

 

 Nową sieć  kanalizacyjną  200 - 160 mm z rur PCV układać w ramach 

możliwości w pasie drogowym drogi gruntowej osiedlowej  

 Studzienki węzłowe wykonać z kręgów betonowych  1,00  m z betonu o klasie 

C35/45, łączonych za pomocą uszczelek gumowych, z dnem monolitycznym, z 

pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu ciężkiego. 

 Studzienki przyłączeniowe z poszczególnych działek wykonać z tworzywa 

sztucznego  425 mm ze zwieńczeniem teleskopowym i włazami żeliwnymi typu 

ciężkiego. 

 Rury PCV grawitacyjne układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm, oraz przykryć 

warstwą piasku gr. 20 cm. Podsypka, obsypka i zasypka rurociągu wg instrukcji 

wydanej przez producenta rur.  
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 Trasa projektowanych przewodów  pokazana została na planie sytuacyjnym w 

skali  1:500. 

Przyjęto ułożenie sieci w wykopie otwartym. Odcinek od S1 - w pasie drogi 

wojewódzkiej  wykonać przeciskiem -  w rurze osłonowej dn 300 L=6,0 m.  

 

2.1 Materiał i uzbrojenie. 

Kanalizację sanitarną wykonać z rur PCV kielichowych grubościennych 

gładkich o ściance litej i średnicy200 - 160 mm kl. SN 8  łączonych na uszczelkę 

zgodnie z PN-EN 1401-1:2009.  

Producent rur:  posiadający niezbędne atesty. 

 

Jako uzbrojenie na kanalizacji przewidziano studzienki rewizyjne z kręgów 

betonowych 1000 mm z betonu C35/45 łączonych na uszczelki gumowe z 

monolitycznym dnem) z pierścieniem odciążającym i z włazem żeliwnym typu 

ciężkiego wg PN-EN 124:2000 z obciążeniem 40 t oraz zabezpieczeniem przed 

obrotem.  

Przy przejściu przewodu PVC przez ścianki studzienki istniejącej stosować tuleje 

ochronne z uszczelką. 

Studzienki przyłączeniowe z poszczególnych działek wykonać z tworzywa 

sztucznego  425 mm ze zwieńczeniem teleskopowym i włazami żeliwnymi typu 

ciężkiego 

 

3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać ściśle i zgodnie z PN-B-10736:1999  oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

– 2001 i instrukcją montażu wydaną przez producenta rur „Układanie podziemnych 

instalacji ciśnieniowych” . 

 Roboty ziemne na odcinkach nieuzbrojonych można wykonywać 

mechanicznie po zdjęciu i odłożeniu warstwy urodzajnej. 

 Przy zbliżeniach do istn. uzbrojenia oraz drzew roboty ziemne wykonywać 

ręcznie. 

 Przy wykonywaniu zasypek uzbrojenia podziemnego w pasie jezdni i chodnika 

wskazane jest : 

 - nie używać do zasypek gleby i nasypów 

 - glin piaszczystych i piasków gliniastych używać do wykonania dolnych 

warstw zasypek,  starając się utrzymać wilgotność tych gruntów zbliżona do 

wilgotności optymalnej. 
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4. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego i kołowego. 

Teren budowy zabezpieczyć, w miejscach kolidujących z komunikacją pieszą ułożyć 

kładki z balustradą. Stosować warunki uzgodnień z właścicielami terenu. 

Po wykonaniu uzbrojenia nawierzchnię dróg oraz teren budowy doprowadzić do 

stanu pierwotnego. 

 
5. Uwagi końcowe. 

 roboty ziemne wykonywać  wg PN-B-10736:1999  Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 2001  

 trasa uzbrojenia winna być geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczęciem 

robót. Po ułożeniu przewodów wykonać inwentaryzację powykonawczą trasy sieci 

 zachować szczególną ostrożność z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi, 

 przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i użytkowników, których urządzenia znajdują się w pobliżu projektowanej 

sieci, o terminie rozpoczęcia robót, 

 roboty wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia kolidującego lub 

usytuowanego w pobliżu projektowanej sieci, 

 należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i 

użytkownikami, 

 napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane przewody traktować jako czynne, 

 istniejące dreny melioracyjne oraz opaski odwadniające przed zasypaniem 

wykopu doprowadzić do stanu pierwotnego, 

  rurociągi z PVC układać w gruncie zgodnie z instrukcją montażową wydaną przez 

producenta rur, 

 wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 

ogólnopaństwowej, 

 Sieci po ułożeniu zgłosić do odbioru technicznego ZGW-Ś Tolkmicko załączając 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 

III. Oświadczenie: 

Oświadczam, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Opracowała: 

mgr inż. Grażyna Skowrońska 
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IV.  WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE 

SPORZĄDZENIA  SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT 

BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 

DOTYCZY: budowy wodociągu  i kan. sanitarnej – Tolkmicko ul. Dzika, Podgórna    

 
1.  Dane ogólne 

 
Podstawa opracowania 
 

Podstawą prawną niniejszej informacji są wymagania w zakresie ochrony zdrowia 
człowieka określone w następujących przepisach: 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 
129, poz. 844 oraz zmiany Dz.U. nr 91 poz. 811 z 2002roku), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów budowlanych z 
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, 
poz. 93), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w 
sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
(Dz.U. nr 62, poz. 287), 

 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w 
sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288), 

 Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej. 
 

 

2. Zakres robót - obejmuje wykonanie sieci wodociągowej i kan. sanitarnej    
Rodzaj prowadzonych robót : budowa sieci  wodociągowej  i kan. sanitarnej. 

 
Roboty budowlane będą prowadzone przez pracowników branży sanitarnej.  
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  - w chwili obecnej obiekty kubaturowe 
nie występują – zabudowa luźna. Wszelkie prace w zakresie tej dokumentacji 
sprowadzają się do wykonania uzbrojenia podziemnego. 

  
4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ  

Wykonywanie wykopów odbywać się będzie punktowe ręcznie na włączeniach w 
wykopach szalowanych. Z tego względu występuje szczególne zagrożenie- istnieje 
niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu. Ziemię z wykopu składować w odległości 
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min. 1m od wykopu.  W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie 
terenu należy powiadomić stosowne instytucje.  

 
5. Skala zagrożenia zdrowia ludzi – podczas wykonywania prac ziemnych (wykopy, 

punktowe ,profilowanie) przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi : A - małą – 
istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wykopu podczas układania instalacji 
podziemnych,  drobne urazy spowodowane używanymi narzędziami, porażenie 
prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp. Szczególna uwagę należy poświęcić 
zagrożeniom wynikającym z bezpośredniego sąsiedztwa drogi. 
Zakłada się, że  powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną 
wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu 
oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. 
 

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych – teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy 
zabezpieczyć poprzez oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót 
budowlanych. 

 
7. Przeprowadzenie instruktażu pracowników – przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów 
zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru w czasie 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie 
podczas prowadzonych ziemnych  prac budowlanych. 
Zobowiązuje się kierownika budowy do przeprowadzenia instruktażu i przeszkolenia 
pracowników z zakresu robót szczególnie niebezpiecznych, które będą wykonywane 
podczas trwania wyżej wymienionej inwestycji. Ponadto kierownik budowy 
zobowiązany jest do wykonania szkoleń stanowiskowych pracowników przed 
rozpoczęciem prac przewidzianych danego dnia roboczego. 

 
    8. Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do 

remontu w/w inwestycji – po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie 
dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być 
odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i 
jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz 
nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń. 

 
9. Dokumentacja projektowa -  oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego 

prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być 
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy. 
 

10.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom w 
wykonywaniu robót w strefach zagrożenia. 

1) Należy ogrodzić teren. Ogrodzenie wykonać w sposób uniemożliwiający 
wchodzenie na teren budowy osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie wykonać w 
taki sposób by wysokość jego wynosiła co najmniej 1,5m. Jeżeli nie jest możliwe 
wykonanie ogrodzenia w pełni, należy oznakować granice terenu za pomocą 
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

2) Korzystanie z energii elektrycznej przy wykonywaniu robót może odbywać się 
wyłącznie z wydzielonej skrzynki energetycznej. 

3) W przypadku prowadzenia robót nocą zapewnić właściwe oświetlenie w miejscu 
prowadzenia robót jak i całego placu budowy. 

4) Należy zapewnić łączność telefoniczną ze służbami technicznymi (straż pożarna, 
pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, policja, inwestor). 
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5) Należy wydzielić miejsca składowania materiału rozbiórkowego w sposób 
umożliwiający swobodny załadunek na transport wywożący materiał z budowy. 

6) Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 

7) Maszyny i inne urządzenia, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane jeśli posiadają dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

8) Wykonawca zapoznaje pracowników z instrukcją obsługi powyższych maszyn i 
urządzeń. 

9) Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
a. Utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność. 
b. Stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone. 
c. Obsługiwane przez osoby przeszkolone. 

10) Roboty budowlane muszą być wykonywane przez osoby uprawnione oraz 
wymagają stałego nadzoru osób posiadających odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 

 
 

 
 

Opracowała: 
 

mgr inż. Grażyna Skowrońska 








