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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej

Turo Ko cielna rejon ul. Wysokie
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3. Imi

i nazwisko oraz adres projektanta, sporz dzaj cego informacj :

CZ

OPISOWA INFORMACJI DOTYCZ CEJ BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno
poszczególnych obiektów.

realizacji

1.1. Zakres robót :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ;
-rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej z rur PE Ø 90mm d ugo ci 213,0m
w Turo ni Ko cielnej w rejonie ul. Wysokie po dzia kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 622, 640/1, 641/52 –droga gmina.
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE Ø75mm d ugo ci 228,0m
w Turo ni Ko cielnej w rejonie ul. Wysokie po dzia kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 622, 640/1, 641/52 – drogi gminne,
Projektowana rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej b dzie uzupe nieniem istniej cej
sieci wodoci gowej w tym rejonie, natomiast budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu
ci nieniowego (ze wzgl du na brak mo liwo ci technicznych wykonania systemu grawitacyjnego) zapewni mo liwo odprowadzenia cieków bytowo gospodarczych do istniej cej
oczyszczalni cieków z wykorzystaniem istniej cych w tym rejonie ruroci gów kanalizacji
Zakres robót obejmuje wykonanie robót ziemnych oraz robót monta owych.
1.2. Kolejno

wykonywania robót :

1) wykonanie odkrywek istniej cego uzbrojenia infrastruktury technicznej podziemnej,
2) wykonanie robót ziemnych - wykopy,
3) monta ruroci gów wraz z armatur ,
4) próba szczelno ci oraz badania wody dla rozbudowanej sieci wodoci gowej rozdzielczej,
5) zasypanie wykopów wraz z ich zag szczeniem,
6) przywrócenie terenu do nale ytego stanu.
2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych.
-teren obj ty opracowaniem aktualnie jest ma o zabudowany i ma o zagospodarowany,
-na trasie projektowanych ruroci gów oraz w ich bezpo rednim s siedztwie wyst puje infrastruktura techniczna taka jak; napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna, kable energetyczne i telefoniczne, sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz gazoci g krzy uj cy si
z projekt. sieci wodoci gow rozdzielcz i sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej,
-istniej ce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi ruroci gami ( nie zachodzi potrzeba przebudowy istniej cej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej).
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog
cze stwa i zdrowia ludzi.

stwarza

zagro enie bezpie-

Roboty budowlano monta owe wykonywane b
generalnie w wydzielonym pasie
drogowym. Ze wzgl dów, o których mowa w pkt. 2 t.j. istniej ca linia energetyczna
napowietrzna oraz kabel energetyczny mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych,
ich skala rodzaj, miejsce i czas wyst powania.
Zgodnie z Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) przewidywane zagro enia wyst pi w czasie i w
miejscu wykonywania robót, w szczególno ci :

-wykonywania wykopów o cianach pionowych bez rozparcia o g bok. wi kszej ni 1,5m
( § 6, pkt. 1, lit. a wy ej wymienionego Rozporz dzenia )
-robót wykonywanych pod lub w pobli u przewodów linii elektroenergetycznych, w odleg ci liczonej
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej ni 3,0 m dla linii o napi ciu znamionowym nieprzekraczaj cym 1 kV
( § 6, pkt. 1, lit. k wy ej wymienionego Rozporz dzenia )
Skala i rodzaj przewidywanych zagro

podczas realizacji robót budowlanych :

-osuwanie si ziemi,
-niebezpiecze stwo wpadni cia pracownika do wykopu,
-wpadni cie do wykopu koparki i innego sprz tu,
-upadek pracownika,
-upuszczenie narz dzia roboczego lub materia u,
-upadek montowanego elementu lub innego materia u budowlanego,
-przygniecenie pracownika.
5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Zatrudnieni pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót i wiadomi
zagro
wyst puj cych przy realizacji przedmiotowej budowy.
Pracownicy powinni zosta zapoznani z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Za przeszkolenie pracowników odpowiedzialny jest Kierownik budowy.
Przed rozpocz ciem realizacji robót (szczególnie ziemnych) nale y przeprowadzi instrukta pracowników i ka dorazowo omówi zasady post powania w przypadku wyst powania zagro enia.
W tym celu nale y organizowa odprawy robocze i instrukta stanowiskowy.
6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikacym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia
zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn
komunikacj , umo liwiaj
szybk ewakuacj na wypadek zagro
.
Miejsce, w którym w danym dniu prowadzone s roboty nale y wygrodzi oraz oznakowa . Plac budowy powinien by uporz dkowany i odpowiednio zagospodarowany a
doj cia i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne.

Ponadto:
-sprawdza stosowanie przez pracowników przydzielonych rodków ochrony
indywidualnej jak kaski, odpowiednie obuwie, okulary, r kawice ochronne,
linki i szelki zabezpieczaj ce, a tak e asekuracj przez osoby towarzysz ce,
-prowadzi wzmo ony nadzór, a wykonywanie zadania powierzy sprawdzonym
i do wiadczonym pracownikom,
-okre li miejsca i sposób oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych,
-oznakowanie placu budowy wykona zgodnie z zatwierdzonym „Projektem organizacji
robót na czas budowy”,
-zastosowa drabiny dla potrzeb wej cia i wyj cia z wykopu,
-w przypadku potrzeby zapewnienia przej cia przez wykop stosowa k adki
z balustrad ,
-zadania robocze zaplanowa w taki sposób, eby na koniec dnia roboczego
nie pozostawia otwartych wykopów,
-na placu budowy posiada apteczk ze rodkami pierwszej pomocy,
-materia y wbudowywa w.g. planu dziennego wykonania,
-zapewni podstawowe warunki B.H.P.
-zabezpieczy dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,
-urz dzenia zasilane pr dem elektrycznym zabezpieczy przed pora eniem
pracowników i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich
u ytkowników przeszkoli w ich obs udze. Urz dzenia te i sie elektryczna
winna by zabezpieczona przed dost pem osób nieupowa nionych,
-wykopy wykonywa ze szczególn ostro no ci z zachowaniem skarp zgodnie z norm lub szalunku dla wykopu w skoprzestrzennego,

W zwi zku z powy szym na kierowniku budowy b dzie ci
opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z w. / wym. rozporz dzeniem.

CZ
1.

OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot i zakres inwestycji.

1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego :
Zamierzenie inwestycyjne polega b dzie na:
-rozbudowie sieci wodoci gowej rozdzielczej w Turo ni Ko cielnej w rejonie ul. Wysokie
z rur PE Ø 90mm, po dzia kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 622, 640/1, 641/52 –
drogi gminne,
-budowie sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej w Turo ni Ko cielnej w rejonie ul. Wysokie z rur PE Ø 75mm, po dzia kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 622, 640/1,
641/52 – drogi gminne,
Projektowana rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej b dzie uzupe nieniem istniej cej
sieci wodoci gowej w tym rejonie, natomiast budowa sieci kanalizacji sanitarnej systemu
ci nieniowego (ze wzgl du na brak mo liwo ci technicznych wykonania systemu grawitacyjnego) zapewni mo liwo odprowadzenia cieków bytowo gospodarczych do istniej cej
oczyszczalni cieków z wykorzystaniem istniej cych w tym rejonie ruroci gów kanalizacji
sanitarnej.
1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego :
-rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem opracowania mo liwo wykonania przy czy wodoci gowych na teren istniej cych w tym rejonie dzia ek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (projekt przy czy wodoci gowych na teren dzia ek stanowi b dzie odr bne opracowanie jako za cznik
do zg oszenia),
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej obejmie swoim zakresem opracowania
mo liwo wykonania przy czy kanalizacyjnych na teren istniej cych w tym rejonie dzia ek
budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (projekt przy czy kanalizacyjnych na teren dzia ek wraz z przydomowymi pompowniami cieków stanowi b dzie odbne opracowanie jako za cznik do zg oszenia).
1.3. Technologia wykonania :
-roboty ziemne wykonywane b
r cznie i mechanicznie w tym wykopy w skoprzestrzenne, o cianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem rozporowym przesuwnym lub jako wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym nachyleniu skarp, bez wymiany gruntu (ze wzgl dów ekonomicznych inwestor nie przewiduje wymian gruntu jedynie
w zakresie pasa drogowego ul. Wysokie),
-w miejscach istniej cej infrastruktury technicznej wykopy wykonywa tyko r cznie i to po
wcze niejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów tych urz dze .
UWAGA na trasie projekt. ruroci gu sieci wodoci gowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej ci nieniowej wyst puje skrzy owanie z istniej cym gazoci giem !,
-ruroci g sieci wodoci gowej rozdzielczej u ony zostanie w technologii rur PE Ø90mm z
armatur
eliwn w tym hydranty p.po . Ø80mm,

-ruroci g kanalizacji sanitarnej ci nieniowej u ony zostanie w technologii rur PE Ø75mm,
z zako czeniem jego studni z kr gów betonowych, w której przewidziano zasuw oraz
czk do pod czenia spr arki w celu przedmuchiwania ruroci gu.
2.

Istniej cy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Istniej ca zabudowa terenu :
-teren obj ty opracowaniem aktualnie jest ma o zabudowany oraz ma o zagospodarowany,
-droga gminna, w której zaprojektowano rozbudow sieci wodoci gowej rozdzielczej oraz
budow kanalizacji sanitarnej ci nieniowej posiada obecnie nawierzchni gruntow , jedynie
w miejscu wcinki kanalizacji sanitarnej ci nieniowej do studni zrzutowej w ul. Wysokie droga
gminna posiada nawierzchni asfaltow ,
-teren obj ty opracowaniem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony zosta pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w terenie zostay wyniesione podzia y geodezyjne dzia ek budowlanych oraz pasów drogowych.
2.2. Istniej ce uzbrojenie terenu :
-na trasie projektowanych ruroci gów oraz w ich bezpo rednim s siedztwie wyst puje infrastruktura techniczna taka jak ; napowietrzna linia energetyczna i telefoniczna, kable energetyczne i telefoniczne, sie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz gazoci g krzy uj cy si
z projekt. sieci wodoci gow rozdzielcz i sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej,
-istniej ce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanymi ruroci gami ( nie zachodzi potrzeba przebudowy istniej cej infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej).
3.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.1. Budynki i budowle :
-w przedmiotowym rejonie wykonane s podzia y gruntu pod istniej
budow mieszkaniow oraz pasy drogowe,

i projektowan za-

-teren obj ty opracowaniem jest obecnie ma o zainwestowany oraz ma o zagospodarowany,
w tym rejonie obecnie realizowane s nowe budynki mieszkaniowe jednorodzinne.
3.2. Infrastruktura techniczna :
-poza projektowan rozbudow sieci wodoci gowej rozdzielczej i budow sieci kanalizacji
sanitarnej ci nieniowej w tym rejonie zaprojektowano tak e sie gazow oraz kabel energetyczny wed ug odr bnych opracowa ,
-lokalizacj ruroci gów wodoci gowych i kanalizacji sanitarnej ci nieniowej przyj to w sposób nie koliduj cy z projektowan ww. infrastruktur .
4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na
podstawie ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obj ty zakresem opracowania po
ochrony „Natura 2000”.
5. Teren inwestycji nie znajduje si

ony jest poza granicami obszaru specjalnej

w granicach terenu górniczego.

6. Na terenie inwestycji nie wyst puj oraz nie przewiduje si adnych zagro
dla
rodowiska oraz higieny i zdrowia u ytkowników projektowanej rozbudowy sieci wodoci gowej rozdzielczej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej.
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsi wzi mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pó n. zm.) nie zalicza przedmiotowej inwestycji do przedsi wzi
mog cych zawsze lub potencjalnie
znacz co oddzia ywa na rodowisko, poniewa ;
-projektowana rozbudowa sieci wodoci gowej nie b dzie ruroci giem wodoci gowym magistralnym do przesy ania wody oraz nie b dzie przewodem wodoci gowym magistralnym
doprowadzaj cym wod od stacji uzdatniania do przewodów wodoci gowych rozdzielczych;
natomiast
dzie odcinkiem sieci wodoci gowej rozdzielczej zgodnie z norm PN-EN
805:2002 „Zapotrzebowanie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich
cz ci sk adowych.” (§ 3, ust. 1, pkt. 68 ww. rozporz dzenia).
-projektowana kanalizacja sanitarna ci nieniowa nie b dzie sieci kanalizacyjn o ca kowitej
ugo ci przedsi wzi cia nie mniejszej ni 1 km ; natomiast
dzie sieci kanalizacyjn o
ca kowitej d ugo ci 0,228 km
(§ 3, ust. 1, pkt. 79 ww. rozporz dzenia)
7.

Inne dane wynikaj ce ze specyfiki i charakteru inwestycji.

7.1. Lokalizacja terenu :
-teren obj ty opracowaniem jest obszarem ma o zabudowanym, przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (w trakcie inwestowania),
-znajduje si on w bezpo rednim s siedztwie istniej cej ju zabudowy mieszkaniowej.
7.2. Ukszta towanie terenu :
-teren posiada naturalnie ukszta towan
inwestycji nie ulegnie zmianie,

ró nic

wysoko ciow , która w wyniku realizacji

-planowana inwestycja nie zmieni aktualnie istniej cych stosunków wodnych w tym rejonie,
poniewa kierunek sp ywu wód powierzchniowych nie zostanie zmieniony, a wykonane wykopy zostan zasypane z zachowaniem dotychczasowych rz dnych terenu.
7.3. Inwestycj zaprojektowano w sposób, który nie przewiduje konieczno ci wycinki
drzew i wyburze kubaturowych oraz bez potrzeby wykonywania robót na terenie lub
z terenu dzia ek nie b
cych w asno ci inwestora.

7.4. Inwestycja nie koliduje z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY SIECI WODOCI GOWEJ ROZDZIELCZEJ
ORAZ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CI NIENIOWEJ

1.

CZ

OGÓLNA:

1.1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacj ,
- uzgodnienia robocze z inwestorem i zarz dc pasów drogowych,
- obowi zuj ce przepisy szczegó owe i normy,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- warunki techniczne rozbudowy sieci wodoci gowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- opinia Zespo u Uzgadniania Dokumentacji w Bia ymstoku

1.2. Przedmiot, zakres i cel realizacji inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest:
1) rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej w Turo ni Ko cielnej w rejonie ul. Wysokie po dzia kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 622, 640/1, 641/52 – drogi gminne.
Projektowana rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej obejmie swoim zakresem mo liwo wykonania przy czy wodoci gowych na teren istniej cych w tym rejonie dzia ek budowlanych (projekt przy czy wodoci gowych na teren dzia ek stanowi b dzie odr bne
opracowanie jako za cznik do zg oszenia),
Projektuje si rozbudow sieci wodoci gowej rozdzielczej z rur PE Ø 90mm (PN10)
SDR17 d ugo ci 213,0m
Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest potrzeba uzbrojenia w infrastruktur techniczdzia ek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej w Turo ni Ko cielnej w rejonie ul.
Wysokie po dzia kach oznaczonych numerami geodezyjnymi 622, 640/1, 641/52 – drogi
gminne. Projektowana sie kanalizacji sanitarnej ci nieniowej obejmie swoim zakresem
mo liwo wykonania odprowadzenia cieków sanitarnych z terenu dzia ek przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Projektuje si sie kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z rur PE Ø75mm (PN10)
SDR17 d ugo ci 228,0m
Celem realizacji przedmiotowej inwestycji jest potrzeba wykonania przy czy kanalizacyjnych na teren dzia ek budowlanych oraz potrzeba zorganizowanego odprowadzenia cieków sanitarnych (bytowo – gospodarczych) z istniej cych terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w tym rejonie.
W wyniku realizacji tej inwestycji cieki sanitarne zostan odprowadzone do oczyszczalni
poprzez sie istniej cych ju kana ów.

1.3. Opis istniej cego zagospodarowania terenu oraz jego zmian.
Teren obj ty opracowaniem jest ma o zabudowany i ma o zagospodarowany (w trakcie inwestowania). W terenie s wyniesione podzia y geodezyjne dzia ek budowlanych oraz pasy
drogowe. Stan istniej cy akceptuje si w ca ci do zachowania. Nie zachodzi potrzeba
przek adania uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, oraz wyburze kubaturowych i wycinki drzew.
1.4. Lokalizacja projektowanych ruroci gów sieci wodoci gowej rozdzielczej i sieci
kanalizacji sanitarnej ci nieniowej.
Tras ruroci gów sieci wodoci gowej i sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki
sposób, e znajdowa si one b
w istniej cym geodezyjnie wytyczonym pasie drogowych gminnym, który aktualnie posiada nawierzchni gruntow . Przy ustalaniu lokalizacji
trasy ruroci gów uwzgl dniono tak e istniej
i projektowan wg. odr bnych opracowa
infrastruktur techniczn , w taki sposób aby nie zachodzi a potrzeba jej przebudowywania.
1.5. Miejsce w czenia si do istniej cego systemu sieci wodoci gowej.
Projektowany ruroci g sieci wodoci gowej rozdzielczej zostanie w czony do (miejsce wcinki) istniej cej sieci wodoci gowej rozdzielczej z rur PVC Ø 90mm znajduj cej si w nieutwardzonym poboczu drogi gminnej (w ze oznaczony w projekcie nr „A”).
1.6. Miejsce w czenia si do istniej cego systemu sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektowany ruroci g sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej zostanie w czony do (miejsce zrzutu cieków) istniej cej studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w nawierzchni
asfaltowej ul. Wysokie (studnia oznaczona w projekcie nr „1”). Studni t , która wykonana
jest z PCV Ø425mm nale y przebudowa z kr gów betonowych Ø1000mm i b dzie ona
spe nia rol studni zrzutowej-rozpr nej.
1.7. Zestawienie danych pod

a gruntowego.

Teren obj ty opracowaniem buduj w wi kszo ci grunty nasypowe w stanie nawodnionym
szczególnie w okresach opadu deszczów. Pod e gruntowe nadaje si do posadowienia
przewodów po uprzednim wykonaniu podsypki wirowo-piaskowej (z dowiezionej na plac
budowy pospó ki). Przewiduje si potrzeb wykonywania cz ciowo odwodnienia wykopów.
Zak ada si , e grunt z wykopów mo na u
do ponownego wbudowania – tzn. do zasypki
wykopów po robotach monta owych jedynie wówczas, gdy b dzie to grunt piaszczysty i po
wcze niejszym wykonaniu r cznej obsypki przewodu warstw przynajmniej 0,30 m (po zaszczeniu) powy ej wierzchu rury. Grunt do obsypki musi spe nia wymogi takie jak dla
podsypki (dowieziona na plac budowy wirowo-piaskowa pospó ka).
1.8. Rozwi zanie komunikacji i transportu.
Do celów budowy wykorzysta istniej ce drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy
czasowych dróg dojazdowych.
1.9. Bilans terenu i mas ziemnych
Ruroci gi nale y zasypywa gruntem piaszczystym wraz z mechanicznym zag szczeniem.
Zak ada si , e wykopy po ruroci gi wykonywane b
w ca ci na odk ad z wykorzystaniem gruntu do zasypania wykopów (za wyj tkiem podsypki i obsypki ruroci gów oraz zakresu robót ziemnych w pasie drogowym ul. Wysokie).

1.10. Wp yw inwestycji na rodowisko.
Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagro
dla rodowiska. Technologia wykonywania robót ziemnych oraz monta owych zosta a przyj ta w taki
sposób, e ingerencja w rodowisko jest tylko w zakresie niezb dnym do realizacji przedsi wzi cia. Dzi ki sieci wodoci gowej rozdzielczej, która powstanie docelowo w tym rejonie
nie b dzie potrzeby wykonywania studni kopanych lub wierconych na terenach dzia ek budowlanych. Dzi ki sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej nie b dzie potrzeby wykonywania
zbiorników na cieki na terenach dzia ek budowlanych. Gospodarka wodno- ciekowa b dzie
prowadzona w sposób zorganizowany oraz kontrolowany, co niew tpliwie wp ynie pozytywnie na rodowisko.
2.

CZ

TECHNOLOGICZNA

2.1. Wytyczne technologiczne rozbudowy sieci wodoci gowej rozdzielczej.
Rozbudow sieci wodoci gowej rozdzielczej zaprojektowano z rur ;
-PE Ø 90mm PN10 (SDR 17) – d ugo ci 213,0m
czenie rur metod zgrzewania doczo owego. Zmiany kierunku trasy ruroci gu za pomoc
typowych kszta tek PE zgrzewanych doczo owo lub wykorzystuj c elastyczno tworzywa w
zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Armatur na ruroci gu projektuje si z kszta tek eliwnych, w tym:
-odej cia na ruroci gu w celu monta u nadziemnych hydrantów p.po . Ø80mm – 2 kpl.,
-wcinka do istniej cej sieci wodoci gowej rozdzielczej za pomoc trójnika ko nierzowego
eliwnego 80x80x80mm wraz z zasuw odcinaj
ko nierzow Ø80mm – 1 kpl.
Tras , wymiary, odleg ci projektowanej rozbudowy sieci wodoci gowej rozdzielczej od
miejsc charakterystycznych podano na projekcie zagospodarowania terenu i profilu pod nym, a rozwini cie na schematach w ów.
Sposób wykonania bloków.
Bloki oporowe wykona zgodnie z cz ci opisow j/n tj. tak aby tylna ciana bloku oraz
stopa oparta by a o rodzimy nienaruszony grunt. Przy betonowaniu nie stosowa przerw
roboczych. Blok oporowy powinien by odsuni ty od przewodu oko o 10 cm, a przestrze ta
wype niona betonem C12/15 oddzielonym od bloku zasadniczego przek adk 2 papa.
Wylewk z betonu wykona po uprzednim zabezpieczeniu (owini ciu) przewodu
np. 2 paskiem folii. Bloki oporowe stosowa przy w ach z kszta tek i armatury z eliwa.
Próba szczelno ci i dezynfekcja rozbudowanej sieci wodoci gowej rozdzielczej.
Po u eniu przewodu nale y wykona prób wytrzyma ci rur i szczelno ci z cz. Prób
ci nieniow przeprowadzi zgodnie z norm PN – 81/B – 10725 „Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN – 82/9192 – 06 „Wodoci gi wiejskie. Szczelno przewodów uk adanych metod bezodkrywkow . Wymagania i badania
przy odbiorze”. Po przeprowadzeniu p ukania wod z wodoci gu istniej cego wykona dezynfekcj wprowadzaj c w ruroci g 3% roztwór podchlorynu sodu. Po 24 godzinach przewód nale y przep uka ponownie czyst wod celem usuni cia nadmiaru chloru. Dokona
analizy bakteriologicznej wody przez SANEPID. Je eli wynik badania wody b dzie dobry
nowo wybudowany przewód mo e by pod czony do czynnej sieci wodoci gowej.

2.2. Wytyczne technologiczne sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej.
Sie kanalizacji sanitarnej ci nieniowej zaprojektowano z rur;
-PE Ø 75mm PN10 (SDR 17) – d ugo ci 228,0m
czenie rur metod zgrzewania doczo owego. Zmiany kierunku trasy ruroci gu za pomoc
typowych kszta tek PE zgrzewanych doczo owo lub wykorzystuj c elastyczno tworzywa w
zakresie zgodnym z wytycznymi producenta rur.
Armatur na ruroci gu stanowi b dzie zasuwa odcinaj ca do po czenia zgrzewanego
Ø63mm (zasuwa do cieków odporna na korozj ), która zostanie zamontowana w studni z
kr gów betonowych Ø1000mm na ko cu ruroci gu wraz ze z czk do pod czenia spr arki w celu przedmuchiwania ruroci gu - 1 kpl.
Ponadto nale y przebudowa istniej
studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(oznaczonej w projekcie nr „1”). Studni t , która wykonana jest z PCV Ø425mm nale y
przebudowa z kr gów betonowych Ø1000mm i b dzie ona spe nia rol studni zrzutowejrozpr nej.
Tras , wymiary, odleg ci projektowanej rozbudowy sieci wodoci gowej rozdzielczej od
miejsc charakterystycznych podano na projekcie zagospodarowania terenu i profilu pod nym, a rozwini cie na schematach w ów.
Próba szczelno ci sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej.
Po u eniu przewodu nale y wykona prób wytrzyma ci rur i szczelno ci z cz. Prób
ci nieniow przeprowadzi wg. wy ej opisanej zasady jak dla ruroci gów wodoci gowych.
2.3. Wykopy.
Wykopy wykonywa :
-mechanicznie; w ca ci na odk ad - grunt z wykopów do ponownego wbudowania za wytkiem zakresu robót ziemnych w pasie drogowym ul. Wysokie,
-r cznie na odk ad w miejscu skrzy owa z istniej cym uzbrojeniem oraz przy wcinkach,
-w sposób szczególnie ostro ny i tylko r cznie wykonywa wykopy na skrzy owaniach z
istniej cym uzbrojeniem podziemnym, po uprzednim uzgodnieniu i pod nadzorem gestora
przedmiotowego urz dzenia (zw aszcza w strefie kontrolowanej gazoci gu).
Zasypk

wykopów wykonywa :

-r cznie do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury gruntem piaszczystym dowiezionym i dalej
mechanicznie warstwami z jednoczesnym zag szczaniem.
Odwodnienie cz

ciowe wykopów wykonywa :

-za pomoc ig ofiltrów.

Warunki wykonywania robót w rejonie skrzy owania projektowanej sieci wodoci gowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej z istniej cym gazoci giem :
1. Zachowa minimaln odleg
poziom ;
- 0,5m projektowanej sieci wodoci gowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej od istniej cego gazoci gu PE
2. Zachowa minimaln odleg
pionow ;
- 0,30m projekt. sieci wodoci gowej rozdzielczej od istniej cego gazoci gu PE
- 0,30m projekt. sieci kanalizacji sanitarnej ci nieniowej od istniej cego gazoci gu PE
3. Wykonawca zobowi zany jest do pisemnego powiadomienia MSG Sp. z o.o. Oddzia u
Zak ad Gazowniczy Bia ystok ul. Zacisze 8, o rozpocz ciu i zako czeniu prac budowlanych
4. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazoci gu – 1,0m – nale y wykonywa
cznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy ponosi wykonawca.
5. Wykonawca zobowi zany jest do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu
w obr bie sieci gazowej.
6. Zabezpieczenie gazoci gu podlega odbiorowi przez przedstawiciela MSG Sp. z o.o. Oddzia u Zak ad Gazowniczy Bia ystok ul. Zacisze 8
7. W przypadku wyst pienia rozbie no ci pomi dzy map zasadnicz zastosowan do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wyst pienie kolizji projektowanych
obiektów z istniej
sieci gazow , nale y dokona ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmuj cego rozwi zanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej
ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
8. W przypadku stwierdzenia przez wykonawc kolizji (projektowanego uzbrojenia) nieobj tej opracowaniem projektu–wykonawca jest zobowi zany do powiadomienia MSG Sp. z o.o.
Oddzia u Zak ad Gazowniczy Bia ystok ul. Zacisze 8 o zaistnia ej sytuacji w celu dokonania
dodatkowych uzgodnie – rozwi za .
2.4. Podstawowe wytyczne do przestrzegania w trakcie wykonawstwa:
-rury z PE montowa – zgrzewa przy temp. +5 30 C,
-w przypadku mo liwo ci zagro enia kontaktem rur z materia ami takimi jak smo a czy asfalt
nale y je zabezpieczy przed negatywnym wp ywem tych substancji poprzez np. zainstalowanie rury os onowej lub owini cie grub foli polietylenow ,
-pod e wyprofilowa tak, aby rura spoczywa a na nim min. 1/4 ca ej powierzchni,
-przekopanie wykopu wype ni gruntem piaszczystym dobrze zag szczonym,
-utrzyma kontrol wykonania pod a, dno wykopu bez kamieni, gruzu, korzeni,
-ruroci g uk ada bezpo rednio na gruncie jedynie w miejscu wyst powania piasków lub
wirów (gruntów piaszczystych),
-zasypk wykopów wykonywa wraz z mechanicznym zag szczeniem, gruntem piaszczystym, w tym r cznie do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury,
-przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y uzgodni istniej ce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatuj cymi te urz dzenia,
-nale y uzyska zgod na zaj cie pasa drogowego oraz prowadzenie w nim robót od zarz dcy dróg, t.j. od Urz du Gminy w Turo ni Ko cielnej (drogi gminne),
-ewentualne wej cie na grunty osób fizycznych lub prawnych uzgodni z ich w cicielami,
-teren po robotach uporz dkowa i doprowadzi do nale ytego stanu,
-nale y zabezpieczy wykopy oraz oznakowa drogi w sposób uzgodniony z zarz dc dróg,

-termin wci cia do istniej cej sieci uzgodni w Wodoci gach Podlaskich w Bia ymstoku,
-po dokonaniu ka dych robót monta owych „zanikowych” przed zasypaniem nale y dokona inwentaryzacj geodezyjn .
Niniejsze opracowanie dotyczy zagadnie organizacji i technologii budowy oraz wbudowania podstawowych elementów sieci. Przewidziany w projekcie sposób wykonania mo e s ujako ogólne wytyczne do prowadzenia budowy i ma na celu zwrócenie uwagi na trudnoci wykonawstwa.
Budow nale y rozpocz od robót przygotowawczych tj :
-wytyczenia trasy,
-sprawdzenia rz dnych terenu w charakterystycznych miejscach,
-przygotowania podstawowego zaplecza budowy,
-wykonania kontrolnych odkrywek w miejscu wyst powania istniej cego uzbrojenia,
-zdj cia i zha dowania ewentualnego humusu, który po zako czeniu budowy nale y u
zagospodarowania terenu i robót porz dkowych,
Wzmacnianie pod

do

a:

Wzmacnianie pod a mo e by zrealizowane przez wykonanie awy wirowo-piaskowej
(z pospó ki) o wysoko ci 0,20 m (po zag szczeniu) w przypadku gdy wykop zosta wykonany za g boko. Warstwa wyrównawcza (niezag szczona), na któr jest po ona rura nie
jest uwa ana za wzmocnienie.
Uk adanie i podpieranie rur oraz zasypka wykopu i podsypka :
a) ogólne wytyczne:
-rury musz by uk adane tak, eby podparcie ich by o jednolite,

-zwróci szczególn uwag na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wype niania wykopu, zag szczania gruntu i przeje
ania ci kiego sprz tu wykonawcy.

b) zasypka wykopu :
-zasypka musi by wykonana z materia ów i w taki sposób by spe nia a wymagania struktury
nad ruroci giem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów zielonych). Nie mo na u ywa du ych kamieni i g azów narzutowych.

c) podsypka :
-nie powinny wyst powa cz stki o wymiarach > 20mm,
-materia nie mo e by zmro ony,
-nie mo e by ostrych kamieni lub innego amanego materia u,
-poziom pod a tak wykona , by ruroci gi mog y by uk adane bezpo rednio na nim,
-wysoko podsypki powinna normalnie wynosi 15 cm,
-je eli w dnie wykopu wyst puj kamienie o wielko ci powy ej 60 mm lub pod e jest skalne, wysoko podsypki powinna wzrosn o 5 cm.
d) obsypka ruroci gu:
-obsypk rury wykonan po inspekcji i zatwierdzeniu zako czonego posadowienia,
-obsypka przewodu musi by prowadzona a do wykonania grubo ci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zag szczeniu) powy ej wierzchu rury,
-materia do wype nienia musi spe nia te same warunki co materia na pod e,
-wype nienie dooko a ruroci gu musi by wykonane wirem, piaskiem lub gruntem piaszczystym z wykopu, je li ten grunt spe nia powy sze wymagania, inne materia y np. rodzima
glina nie mog by u yte,
-obsypka rury musi by tak wykonana, aby przewód nie uleg zniszczeniu lub przesuni ciu,
unika pustych przestrzeni pod rur ,
-pierwsza warstwa a do osi rury powinna by zag szczana ostro nie, a eby unikn uniesienia rury, wskazany sprz t zag szczaj cy, który mo e pracowa w tym samym czasie po
obu stronach przewodu.
UWAGI KO COWE:
1) Ca
robót wykona zgodnie z cz ci graficzn i „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano - monta owych” tom II - „Instalacje sanitarne i przemys owe”
oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych” opracowanych przez Polsk Korporacj Techn. Sanit. S.G.G. i K. przy wspó pracy z M.G.P. i B. Oraz C.O.B.R. Tech. Inst. „Instal”.
2) Wszystkie urz dzenia i materia y powinny posiada certyfikat lub deklaracj zgodno ci
oraz certyfikat zgodno ci na znak bezpiecze stwa.
3) Wszelkie zmiany w technologii wykonania wy cznie za zgod projektanta i Inwestora.
4) W czasie budowy zachowa wymagane w/g normy PN-75/E-05100 odleg ci od skrajnego, czynnego przewodu istniej cej linii napowietrznej. W innym przypadku dokona
czasowego wy czenia linii energetycznych, a w przypadku braku takiej mo liwo ci roboty
wykonywa r cznie.
5) Warunkiem dokonania odbioru ko cowego jest wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
6) Bezwzgl dnie przed rozpocz ciem robót dokona odkrywek istniej cego uzbrojenia. Rozpocz cie robót musi by poprzedzone wywiadem rodowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia podziemnego nie wykazanego na podk adzie geodezyjnym.
7) Projektant nie ponosi odpowiedzialno ci za istniej ce podziemne i nadziemne
uzbrojenie terenu nie wykazane przez s by geodezyjne na podk adzie geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.

