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1. Opis organizacji projektu. 
Zgodnie z wymaganiami przepisów  prawa tj. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych            
i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 
dn. 03.07.2003 r.), projekt budowlany dzieli się na części, tj.: 
• Projekt zagospodarowania terenu   ⇒ CZĘŚĆ I 
• Projekt architektoniczno - budowlany  ⇒ CZĘŚĆ II  
2. Cel opracowania projektu. 

Projekt budowlany wykonany jest w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. 
 

Budowa sieci wodociągowej w m. Czerników Karski, Okalina Wieś. 
 

3. Opis techniczny projektu architektoniczno - budowlanego.  
Opis wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dn. 3 lipca 2003 r. - W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003 § 11, pkt. 2).  

 
3.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. 

Sieć wodociągowa odpowiadać będzie za zasilanie w wodę gospodarstw domowych 
położonych w miejscowościach Czerników Karski oraz Okalina Wieś. Sieć wodociągowa 
dostarczała będzie zarówno wodę dla celów konsumpcyjnych jak również dla celów 
przeciwpożarowych.  
Program użytkowy poszczególnych obiektów sieci wodociągowej : 

Sieć wodociągowa 
Jest obiektem sieciowym służącym zapewnieniu dostawy wody dla celów konsumpcyjnych jak 
również dla celów przeciwpożarowych.   
 
3.2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektów liniowych. 
Sieć wodociągowa jest obiektem inżynierskim składającym się z niżej wymienionych obiektów 
liniowych : 
 
Sieć wodociągowa: 

LP. Lokalizacja  Odcinek nr 
Średnica 

[mm] 
Materiał 

Długość 
[m] 

Uwagi 

1 

 

Czerników 

Karski 

 

1 ∅110x5,3 
PVC 

SDR21 
PN12,5 

895  

2 
Czerników 

Karski – 

Okalina Wieś 
2 ∅110x5,3 

PVC 
SDR21 
PN12,5 

331  

    RAZEM= 1226 [m] 
 
 W miejscach charakterystycznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 
zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane, tj. bloki oporowe. 
 
3.3. Warunki gruntowo wodne. 

W budowie podłoża przeważają gliny lodowcowe i lessy maskujące strop skał 
paleozoicznych. W morfologii widoczne są niewielkie płaskie dolinki cieków uchodzących do 
Opatówki. Rzeźba Wyżyny Sandomierskiej obejmującej prawie całą powierzchnię gminy 
uformowana została w okresie plejstocenu. Wyróżnia się tam wzgórza denudacyjne, wysoczyznę 
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plejstoceńską i wysoczyznę lessową. Wzgórza denudacyjne są bardzo słabo widoczne w morfologii. 
Budują je wapienie dewońskie z cienką pokrywą glin wietrzelinowych. Południową część terenu 
obejmuje wysoczyzna plejstoceńska wyniesiona od 265 - 300 m n.p.m. o niezbyt urozmaiconej 
powierzchni. Budują ją gliny zwałowe rozciągnięte niewielkimi dolinami dopływów Koprzywianki 
ze słabo rozwiniętymi terasami. 

W rozpatrywanym terenie występują namułu i lessy. Poziom wód gruntowych zależy ściśle 
od pory roku wysokość zwierciadła waha się od 0,5m do 2,5 m p.p.t. W miejscach gdzie nie będzie 
możliwe posadowienie kanałów w istniejącym gruncie należy wykonać wymianę gruntu. Podczas 
robót ziemnych należy liczyć się z potrzebą odwaniania wykopów poprzez drenaż w dnie wykopu. 
 
3.4. Rozwiązania projektowe. 
3.4.1. Dane ogólne. 
 
Projektowana sieć wodociągowa oraz przyłącza posiadają następujące długości: 
- sieć wodociągowa ∅110x5,3 PVC SDR21 PN12,5 L=1226mb 
- przyłącza wodociągowe ∅40x3,7 PE80 SDR11 PN12,5 L=272mb 
Sieć wodociągowa oraz przyłącza posadowione będą na głębokości 2,0m pod powierzchnią terenu. 
 
3.4.2. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej 
Średnicę sieci wyznaczono w oparciu o ilość wody potrzebną dla celów przeciwpożarowych.          
Z danych uzyskanych od Administratora sieci ciśnienie na końcówce istniejącego wodociągu jest na 
poziomie 0,32MPa. Po przeprowadzeniu obliczeń hydraulicznych wyznaczono, że ciśnienie na 
końcówce wodociągu będzie na poziomie około 0,21MPa.  
 

3.4.3. Charakterystyka, trasa projektowanej sieci i materiał. 

3.4.3.1 Dane ogólne. 
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć wodociągową. 

 
3.4.3.2 Sieć wodociągowa. 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC SDR21 PN12,5. Rurociągi sieci posadowiono 
poniżej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10735 (tj. min. 1,8 m przekrycia) tam gdzie 
możliwe jest wykonanie sieci w taki sposób.  

Przyjęto, iż wykopy pod sieć należy wykonać jako wąsko przestrzenne o ścianach 
pionowych, umocnionych deskowaniem poziomym systemem typu OW-Wronki lub wyprasek 
stalowych, w miejscach występowania wód gruntowych powyżej dna wykopu należy wykonać 
obudowy jako szczelne tj. np. grodzicami. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

Bezwzględnie ręcznie muszą być wykonane odcinki kolizji z istniejącym uzbrojeniem. 

Całość robót wykonać po makroniwelacji terenu.  
W miejscach zbliżeń projektowanych przewodów do istniejących budynków oraz istniejącego 

uzbrojenia podziemnego wszystkie roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Odwodnienie dna 
wykopu należy wykonać za pomocą drenażu w dnie wykopu oraz poprzez studnie zbiorcze 
drenażowe.   
 
3.4.3.3. Budowle na sieci. 

Pod zasuwami oraz zmianami kierunku trasy wodociągu należy wykonać podbetonowanie 
węzłów w formie bloków podporowych z betonu B15 co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem 
próby hydraulicznej wg PN-81/B-03020. 

 
3.4.4. Materiał i średnice. 

Sieć wodociągową zaprojektowano ∅110PVC SDR21 PN12,5. 
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3.4.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem. 
Omówienie zabezpieczeń skrzyżowań w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu: 

 
• sieć energetyczna: oddalenie od słupów linii napowietrznej min. 1,5m, od kabli   

energetycznych min. 0,5m 
• sieć telekomunikacyjna: oddalenie od słupów linii napowietrznej 1,5m , od kabli 

telekomunikacyjnych 1,0m , od kabli światłowodowych 1,0m, na kablach zamontować rury 
ochronne dwudzielne.  

 

Wszystkie roboty ziemne, prowadzane w miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem, należy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie.  
 
4. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko. 
 Budowa sieci wodociągowej nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. 
 
5.  Zapotrzebowanie wody. 
5.1. Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. 
 Niezbędną ilość wody do gaszenia jednego pożaru określa się na 10 l/s, co zapewnia hydrant 
nadziemny o średnicy Dn 80 mm., przy ciśnieniu dynamicznym na doprowadzeniu do hydrantu 
równym min. 0,2 MPa. Spełnienie tego warunku dla wszystkich projektowanych hydrantów jest 
możliwe. Przewody wodociągowe (średnicę przewodów) obliczono przy założeniu, że wydatek 
tych przewodów przy przepływie pożarowym będzie wynosił: Qpp. = 10 dm3/s stanowiące lokalne 
boczne odgałęzienie. Zaprojektowano 7szt. hydrantów DN80. 
 
6. Uwagi i wnioski końcowe. 
6.1. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
 Sieć wodociągowa z rur PCV nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a 
kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. Ewentualne 
ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kształtek należy uzupełnić przed 
montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie oczyszczone powierzchnie. Części 
nadziemne hydrantów p.poż. należy oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie emalią podkładową i 
nawierzchniową, zgodnie z Instrukcja ITB-76. Rury stalowe ocynkowane, układane w ziemi, należy 
zabezpieczyć przed korozją taśmą PE. Rury stalowe (osłonowe) powinny posiadać fabryczną 
obustronną powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed 
zasypaniem przewodu.  
 
6.2. Próba szczelności wodociągu. 
 Po wykonaniu każdego odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o długości 300 m. należy 
przed zasypaniem poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne  równe 1.5 
krotnemu ciśnieniu roboczemu, tj. 1.5 x 5.5 atm. =  ca' 0.85 MPa. Szczelność przewodów 
wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 70/B-10715. Z wykonanych odbiorów 
prób szczelności wodociągu należy sporządzić protokoły odbioru robót z udziałem inspektora 
nadzoru i przedstawiciela użytkownika wodociągu. 
 
6.3. Płukanie i dezynfekcja przewodów wodociągowych. 
 Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu 
montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą z istniejącego wodociągu. Brudną wodę z 
płukania sieci wypuszczać przez końcówki sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót 
do czasu aż zacznie na końcówkach i hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane 
odcinki sieci płukać i zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych 
wylotów. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością min. 1.0 m/s. 
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Dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przed  oddaniem wodociągu do eksploatacji przy 
użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g Cl/m3 
wody. Ilość technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci 
wodociągowej określa się ze wzoru: 
R = a x b / 145 [ dm3],  gdzie: 
a = 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym 
( dezynfekującym ) 
b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub w 
m3. 
145 - zawartość czystego chloru w 14.5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [ w 
g/kg] 
 
6.4. Tablice informacyjne. 
 Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać w terenie tablice 

orientacyjne, które można  umieścić na budynkach, budowlach trwałych lub na słupkach 

zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
 
7. Wytyczne realizacji sieci wodociągowej. 
- roboty ziemne należy wykonać w wykopach umocnionych, 
- roboty ziemne wykonać mechanicznie, w miejscach zbliżeń do budynków oraz istniejącego 

uzbrojenia wykonać ręcznie, 
- po wykonaniu każdego odcinka sieci wodociągowej roboty zgłosić do odbioru przez zakryciem, 
- przewody sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych układać na podsypce 15cm z piasku 
średniego, ponad rurą należy wykonać obsypkę oraz zasypkę do wysokości 0,5m ponad rurę, 

- podsypkę, obsypkę oraz zasypkę z piasku średniego zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 
- po wykonaniu każdego odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o długości 300 m należy przed 

zasypaniem poddać go ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne  równe 1.5 krotnemu 
ciśnieniu roboczemu 

- płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po wykonaniu 
montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą z istniejącego wodociągu 


