
Kluczbork 2009.12

O P I S       T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlanego, wykonawczego przyłącza wodociągowego, przykanalika
sanitarnego i wód opadowych i roztopowych do projektowanego budynku Strażnicy 
OSP lokalizowanego w Ligocie Prószkowskiej na dz. nr 521/1 należącej do UMiG 
Prószków.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany, wykonawczy przyłącza 
wodociągowego łączącego wiejską sieć wodociągową z budynkiem, przykanalika 
sanitarnego wraz ze ściekami technologicznymi z, projektowaną wcześniej, kanalizacją 
sanitarną gminy Prószków (opracowanie POŚ z 2001 r.), przykanalika wód opadowych i 
roztopowych łączącego budynek z istniejącą, wiejską, uliczną siecią tych wód. Zakresem 
opracowania objęto ułożenie przewodów przyłączy w gruncie wraz z ich uzbrojeniem i 
urządzeniami technicznymi.

2. Podstawa opracowania
Za podstawę do sporządzenia projektu przyjęto:
- umowę dzieło z BPBO „Projektbud” mgr inż. M. Osada Kluczbork,
- plan zagospodarowania terenu działki,
- projekt budowlany, wykonawczy wewnętrznej instalacji wod-kan i gazu budynku 
strażnicy,
-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Cz. II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych,
- zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków i wtp określone przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prószkowie,
-rozporządzenie MŚ z dnia 200-07-26 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego,
- badania gruntowo-wodne terenu działki zainwestowania,
- informacje techniczne uzbrojenia i urządzeń branżowych,
- przepisy, normy i normatywy projektowania branżowego.
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3. Szczegółowy opis rozwiązań projektowych.
3.1. Przyłącze wodociągowe
Zasilenie budynku w wodę nastąpi, zgodnie z zapewnieniem wydanym przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Prószkowie, z wiejskiej sieci
wodociągowej PCV φ110 mm zlokalizowanej w działce Inwestora. Podłączenie 
realizowane zostanie za pomocą wcinki zainstalowanej na przewodzie sieci. Węzeł 
połączeniowy pokazano w projekcie.
Projektuje się połączenie budynku ze wskazaną siecią za pośrednictwem przewodu 
przyłącza wodociągowego z rur PE SDR 17 klasy 100 PN 10, Dz=90 mm. Średnicę 
przewodu przyłącza przyjęto z uwzględnieniem wyników obliczeń hydraulicznych 
zawartych w niniejszym projekcie. Łączenie rur przewidziano przez zgrzewanie 
doczołowe.
Włączenie przewodu przyłącza do sieci wodociągowej przewidziano za pomocą wcinki
zamontowanej na istniejącym przewodzie sieci wodociągowej. Montażu wcinki dokonuje
dostawca wody lub wykonawca – wg uzgodnienia.
Elementami połączeniowymi wcinki i rur będą łączniki pokazane na profilu przyłącza. W
węźle włączeniowym przewidziano zastosowanie płaskiej zasuwy klinowej odcinającej.
Dla zapewnienia trwałości połączenia obudowy z trzpieniem elementu zasuwy 
odcinającej na wcince, przewidziano jej zabezpieczenie oraz podbudowę jej żeliwnej 
skrzynki ulicznej wg szczegółów podanych w projekcie.
Przewiduje się ułożenie przewodu w gruncie i otulenie go piaskiem średnim, bez 
kamieni i innych większych i twardych zanieczyszczeń mogących kaleczyć przewód, 
warstwą grubości min 0,1 m pozyskanego z urobku lub dowiezionego. Obsypkę 
przewodu przewidziano zagęścić do wartości około 75% WZP.
W przejściu przewodu przyłącza przez przez posadzkę budynku przewidziano 
zastosowanie rury ochronnej z PE 100 ciśnieniowego, której, wystający nad posadzką 
koniec, przewidziano uszczelnić manszetą EPDM a przewód w ich wnętrzu 
przewidziano podeprzeć płozami dystansowymi.
Na przyłączu, wewnątrz budynku, przewidziano instalację dwóch węzłów 
wodomierzowych:
dla instalacji wodociągowej budynku Is 2,5 m3/h ø20 oraz dla zaworu czerpalnego typu
hydrantowego ø80 mm klasy C ø80 mm charakteryzującego się danymi: próg rozruchu 
20 dm3/h, dokładność ±5% od 100 dm3/h i ±2% od 120 dmß/h, szczytowy przepływ 
pożarowy <2 h 60 m3/h, nominalny przepływ 20 m3/h, maksymalny przepływ 40 m3/h, 
przepływ pośredni 300 dm3/h, max ciśnienie 20 bar, służącego do napełniania wodą 
wozów bojowych.
Konstrukcję obu węzłów pokazano w projekcie.
Dla zamontowania węzłów wodomierzowych przewidziano odpowiednie zestawy 
składające się z: zaworu grzybkowego przed każdym wodomierzem, filtrów, izolatorów 
przepływów zwrotnych i zaworów przelotowych kulowych, za wodomierzami. Przyjęto 
do zastosowania izolatory klasy BA ø50 i BA ø80 mm. Wobec budowy wewnętrznej 
instalacji wodociągowej w budynku z rur miedzianych a instalacji zaworu czerpalnego 
typu hydrantowego z rur stalowych ocynkowanych, przewidziano metaliczne obejście 
przeciwporażeniowe węzłów wodomierzowych z linki miedzianej z zaciskami 
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montowanymi na metalowych przewodach węzłów. Szczegóły montażu i składy węzłów 
przedstawia projekt.
Przyłącze po wykonaniu przewidziano poddać próbie szczelności a po jej pozytywnym
wyniku poddać płukaniu i dezynfekcji. Przed oddaniem przyłącza do użytkowania
przewidziano wykonanie badań jakości wody wypływającej z zaworu głównego na
przyłączu. Badanie wody przeprowadzi lokalna służba SANEPID. Dopuszczenie 
przyłącza do eksploatacji nastąpić może dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
badań.
Zestawy wodomierzowe przygotowane zostaną do montażu po dostarczeniu i
zamontowaniu, przez dostawcę wody, wodomierzy.
Trasę rurociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 
200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 30 cm nad 
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do obudowy zasuwy.
Położenie skrzynki żeliwnej wcinki przewidziano oznaczyć za pomocą tabliczki w 
sposób zgodny z wymaganiami PN-86/B-89700.

3. 2. Przykanalik sanitarny
Odprowadzenie ścieków z budynku, o charakterze komunalnym, przewiduje się do
projektowanej, w odrębnym opracowaniu projektowym gminy Prószków, ulicznej sieci
kanalizacji sanitarnej.
Projektuje się budowę przykanalika sanitarnego z rur PVC-U φ160 i φ200 ułożonych w
gruncie. Przewidziano zastosowanie rur PVC-U kanalizacyjnych gładkich, o 
połączeniach kielichowych i wytrzymałości statycznej odpowiadającej klasie SN: 4.0 
kNm3. Odpowiednie warunki układania rur zawarto w niniejszym projekcie. Łączenie 
rur przewidziano za pomocą kielichów i uszczelek.
Uzbrojeniem przewodów przykanalika będą studzienki inspekcyjne z kinetami PP
przelotowymi i zbiorczą o gładkiej rurze trzonowej o400 mm zaopatrzone w teleskop T30
LUB RÓWNOWAŻNYMI z żeliwną pokrywą prostokątną.
Ułożenie przewodu przykanalika w gruncie zaprojektowano bezkolizyjnie ponieważ 
działka budowlana w miejscu usytuowania przykanalika nie jest uzbrojona. Ze względu 
na przejście przykanalika pod drogą krajową (ul. Szkolna), w miejscu przejścia 
przewidziano przewiert ze stalową rurą przewiertową. Przewód przykanalika projektuje 
się podeprzeć w rurze przewiertowej płozami. Projektuje się ponadto obustronne 
zamknięcie rury przewiertowej manszetami EPDM. Szczegóły rury przewiertowej 
pokazano na rysunku w projekcie.
Ścieki technologiczne. Przykanalik sanitarny odprowadzać będzie również ścieki
technologiczne z posadzki garażu wozów bojowych strażnicy. Ścieki te powstawać będą 
w wyniku mycia podwozi wozów oraz węży. Zawierać więc będą substancje 
ropopochodne. W celu ich zatrzymania (oddzielenia od wody popłucznej), na 
przewodzie ścieków technologicznych, a przed przewodem przykanalika sanitarnego, 
przewidziano zastosowanie separatora tych substancji. Dobrano separator 
koalescencyjny 3,0 dm3/s posiadający aprobatę techniczną IOŚ w Warszawie. Szczegóły 
fundowania separatora w gruncie pokazano w projekcie.
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Przewody przyłącza zaprojektowano bezkolizyjnie z istniejącymi i projektowanymi
przewodami podziemnego uzbrojenia terenu. Szczegóły wprowadzenia projektowanego
przewodu przykanalika do projektowanej, betonowej D-1,2 m, studzienki rewizyjnej,
pokazano w projekcie.

3. 3. Przykanalik wód opadowych i roztopowych
W związku z wymaganiami ochrony gleby i wód przed zanieczyszczeniem oraz 
charakterem projektowanego budynku, związanego z przejazdem, postojem a także 
manewrowaniem wozów bojowych straży pożarnej i innych pojazdów samochodowych, 
przewidziano kanalizowanie dróg i placów za pośrednictwem projektowanego 
przykanalika wód opadowych i roztopowych wraz z uzbrojeniem.
Na projektowanym placu i parkingu ustawiać się będą wozy bojowe straży oraz inne 
pojazdy samochodowe. Plac ten posiadać będzie nawierzchnię szczelną, na której 
zatrzymywać się będą wody opadowe i roztopowe. Ponadto odwodnieniu ulegnie 
powierzchnia połaci dachowych za pomocą rynien i rur spustowych z tych rynien.
Przewidziano, w związku z powyższym, zorganizowane odprowadzenie gromadzących 
się i spływających ścieków z pomocą projektowanych wpustów kanalizacyjnych oraz 
podejść kanalizacyjnych pod rury spustowe oraz przewodów kanalizacyjnych.
Odbiornikiem wód opadowych z terenu strażnicy będzie istniejąca, uliczna kanalizacja 
tych wód. Ze względu na wysokie rzędne i niewielkie, wyjściowe przykrycie istniejącej, 
ulicznej kanalizacji opadowej wsi i konieczność zorganizowania właściwego spływu 
ścieków opadowych z terenu strażnicy, przykanalik projektuje się z minimalnym 
wznosem (spadkiem) wynoszącym 3,0 ‰. Spadek ten, zgodnie z odpowiednimi 
unormowaniami, określonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, ma decydujące znaczenie w wymiarowaniu średnic 
przewodów głównych przykanalika.
Dwuścienny, strukturalny charakter rur zastosowano biorąc pod uwagę niewielkie ich
przykrycie gruntem, nie chroniące rury przed przemarzaniem i wewnętrznym 
szronieniem, w konsekwencji, mogącym blokować spływ wód zwłaszcza roztopowych.
Przykanalik projektuje się wykonać z rur PP-B kanalizacyjnych, strukturalnych,
dwuściennych ø315/276 i ø200/174 mm, ułożonych w gruncie i uzbrojonych w studzienki
inspekcyjne z kinetami przelotowymi i zbiorczymi PP z rurami trzonowymi gładkimi
ø315/400 mm, wyposażonymi w teleskopy teleskopy T30 LUB RÓWNOWAŻNE z 
żeliwną pokrywą prostokątną. W podejściach odpływowych z rur spustowych rynien 
przewidziano zastosowanie rur PCV gładkich, łączonych na kielichy i wyposażonych w 
rewizje z pokrywą zakręcaną.
Elementami zbierającym wody z powierzchni placu będą studzienki wpustów oraz 
elementy odwodnienia liniowego. Konstrukcję wpustu ulicznego oraz wpustu liniowego,
przedstawiono w projekcie.
Przykanalik przewidziano wyposażyć w separator ropopochodnych, zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich unormowań w tej sprawie. Projektuje się zastosowanie 
separatora koalescencyjnego, zintegrowanego z osadnikiem 10/2500 posiadający aprobatę 
techniczną IOŚ w Warszawie. Posadowienie tego separatora w gruncie pokazano w 
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projekcie. W połączeniu przewodów z separatorem, ze względu na inny kształt otworów 
wlotowego i wylotowego (ø160 mm) przewidziano zastosowanie kształtek 
przejściowych; rura strukturalna/rura gładka.
Przewody przyłącza zaprojektowano bezkolizyjnie z istniejącymi i projektowanymi
przewodami podziemnego uzbrojenia terenu. Szczegóły wprowadzenia projektowanego 
przewodu przykanalika do istniejącej studzienki rewizyjnej, pokazano w projekcie.

5. Obliczenia zasadnicze
5.1. Obliczenia przyłącza wodociągowego i jego uzbrojenia
Maksymalny, miarodajny, obliczeniowy przepływ wody przez przyłącze PE φ90 przyjęto 
jako wewnętrzny przepływ pożarowy równy 5,0 dm3/s. Utrzymywać się on będzie w 
przypadku napełniania wozów bojowych. Zatem obliczenia hydrauliczne sprowadzono 
do sprawdzenia powstającego spadku i wielkości ciśnienia wody przed węzłem 
wodomierzowym instalacji wodociągowej oraz za węzłem wodomierzowym zaworu 
czerpalnego typu hydrantowego.
Obliczenia oparto o program komputerowy WODA v. 13.0. Wyniki obliczeń 
przedstawiono w wydruku (patrz załącznik).
Minimalne ciśnienie dyspozycyjne w podejściu do węzłów wodomierzowych wyniesie:

Hdysp
inst

 ≈ 21,6 m słw.
Maksymalne ciśnienie wody przed zaworem czerpalnym typu hydrantowego wyniesie:

Hmax
zaw ≈ 18,8 m słw.

5.2. Obliczenia ilości wód opadowych i dobór separatora
Ilość wód opadowych może wynieść:
-do obliczeń przyjęto: natężenie deszczu jednorocznego q1 = 77,0 dm3/ha1

    współczynnik spływu z powierzchni – kostka betonowa Ψ= 0,8
    powierzchnia spływu Fzred = 0,112 ha

    współczynnik opóźnienia spływu ϕ=
1

6
√0,055

1,62

zatem spływ Q1 wód deszczowych dla deszczu jednorocznego wyniesie:
Q1 = 0,112 * 0,80 * 1,62 * 77,0 ≈ 11,2 dm3/s

Dla Q1 dobrano separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem 10/2500.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2003-06-23 (Dz. Ust. Nr 120 poz 1126).
Informacja dotyczy robót budowlano-montażowych przewidzianych niniejszym 
projektem.
Inwestycja projektowana w niniejszym opracowaniu jest inwestycją liniową polegającą na
ułożenie pod ziemią przewodów: przyłącza wodociągowego, przykanalika sanitarnego i 
wód opadowych do projektowanego budynku strażnicy.

1 wg ｧ 20.1.(2) rozporządzenia MŚ z 2002.11.29 -jak dla baz transportowych itp. obiektów
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Roboty budowlano-montażowe polegać będą na wykonaniu:
✔ robót ziemnych (wykopy, obsypki, zasypki i zagęszczenia gruntu),
✔ ułożeniu przewodów przyłączy bezpośrednio w gruncie (wykopach),

Szczególnie niebezpieczne, pod względem zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników wykonawstwa, będą następujące roboty:

➢ wykopy punktowe i liniowe wraz z obsypaniem i zagęszczaniem obsypki na 
głębokości do 1,8 m ppt,

➢ wykopy i roboty budowlano-montażowe w bezpośredniej bliskości czynnej ulicy,
➢ roboty związane z przewiertem dla poprowadzenia przewodu przykanalika 

sanitarnego pod ul. Szkolną (droga krajowa), 
➢ roboty ziemne i budowlano-montażowe wykonywane nad przewodem czynnej 

kanalizacji opadowej.
Teren robót budowlano-montażowych jest terenem otwartym, należącym do Urzędu
Gminnego w Prószkowie oraz osób prawnych i fizycznych wymienionych w tytule opisu
technicznego oraz zawarty w uproszczonym wypisie z rejestru gruntów.
Grunt przeznaczony do prowadzenia robót budowlano-montażowych. Przewiduje się, 
że w trakcie robót ziemnych wystąpi grunt kat III i II z przewarstwieniami w postaci 
pospółki żwirowo-piaskowej i wodą gruntową zalegającą minimalnej na głębokości ≈ 1.0 
m ppt. Woda na tym poziomie może występować okresowo, po obfitych opadach. W 
pozostałych okresach woda gruntowa może zalegać na głębokości ≈ 1,8÷2,0 m ppt.
W opracowaniu dotyczącym Planu BIOZ w wykonawstwie należy zwrócić szczególną 
uwagę na powyższe informacje zapewniając odpowiednie warunki bezpiecznego i 
sprawnego wykonawstwa.

7. Uwagi końcowe
Wykonanie przyłącza wodociągowego i przykanalików, wypróbowanie oraz 
uruchomienie należy przeprowadzić w oparciu o niniejszy projekt stosując przewidziane 
materiały i urządzenia oraz wg wskazań Warunków Technicznych Wykonana i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych Cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunki 
Techniczne Wykonania Sieci z Tworzyw Sztucznych PKTSGGiK.

UWAGA
Na Inwestorze ciąży obowiązek uzgodnienia projektu w Powiatowym Zespole 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych zgodnie z treści rozdziału 3 § 9 
Rozporządzenia Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z z 2001-04-02 w sprawie 
szczegółowych zasad zakładania i przeprowadzania geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałań w tym zakresie (Dz. Ust. Nr 38 poz. 455 
z 2001 r). Ponadto na Inwestorze ciążyć będzie obowiązek zlecenia uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu, 
zgodnie z treścią rozdz. 2 cyt. wyżej rozporządzenia.
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