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I. OPIS  DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Tytuł projektu: „Przebudowa i budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku usługowo -mieszkalnego 

w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4 wraz z zabudową hydrantu nadziemnego Hp80”. 

Lokalizacja: Oświęcim Plac Słoneczny 4 dz. nr 2310/1, 315/1, 326/1, 1737/8, 1740 
(woj. małopolskie, jedn.ewid.121301_1 Oświęcim Obręb: Nr 0001 Oświęcim) 

Obiekt: Przyłącze wodno-kanalizacyjne; 
Branża: Sanitarna; 

Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
32-600 Oświęcim ul. 11 Listopada 16c 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy i budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji 
sanitarnej do zapewnienia zwiększonego zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych dla 
projektowanego obiektu po rozbudowie, nadbudowie, przebudowie budynku usługowo - mieszkalnego, zlokalizowanego 
w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4, na dz. nr 2310/1, 315/1. Na przebudowywanym przyłączu projektuje się odejście 
na zabudowę hydrantu nadziemnego przeciwpożarowego H80 (na dz. nr 1737/8). 
Zakres opisu dotyczy projektu zagospodarowania terenu inwestycji.  

 Podstawa opracowania 
• Umowa zawarta z Inwestorem 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118 z późn. zmn.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) z późniejszymi 
zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462). 

• Polskie normy, zasady wiedzy technicznej. 

• Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego. 

• Oględziny nieruchomości. 

• Uzgodnienia, opinie.  

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Działki będące przedmiotem lokalizacji inwestycji położone są w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4. Teren 

w zakresie opracowania o nachyleniu od 0-6% w kierunku północno-zachodnim. Deniwelacja pomiędzy najwyższym 
a najniższym punktem wynosi około 2,2m. Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się zabudową zwartą miejską.  

Przebudowa budynku polega na zmianie układu pomieszczeń we wszystkich kondygnacjach i związanych 
z nią wyburzeń, projektowanych zamurowań ścian, wykonaniu stropów, budowie schodów, zmianie konstrukcji 
i pokrycia dachu. 

Projektowana rozbudowa polega na dobudowie klatki schodowej od strony północnej i wschodniej, budowie 
kotłowni, pomieszczeń gospodarczych dla właścicieli mieszkań oraz na ociepleniu ścian budynku. 

3. OPIS ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ I SIECI INFRASTRUKTURY 
Na terenie działek i w najbliższym sąsiedztwie znajdują się następujące urządzenia infrastruktury:  

- sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami,  
- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
- sieć gazowa z przyłączami, 
- sieć energetyczna i teletechniczna, 
- droga publiczna ul. Zaborska. 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Projektowana przebudowa przyłącza wody polegać będzie na zmianie średnicy rurociągu. 
Na terenie w/w działek projektuje się umieszczenie w gruncie odcinka przyłącza wodociągowego 

Φ110/90/63/50PE z zabudową hydrantu nadziemnego Hp80 do zasilania nowych punktów poboru wody w budynku 
mieszkalno- usługowym po przebudowie, nadbudowie i rozbudowie w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4 oraz 
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zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Przebudowa przyłącza wody będzie przebiegać po trasie istniejącego 
wodociągu. Projektowane uzbrojenie terenu usytuowane będzie zgodnie z częścią rysunkową projektu 
zagospodarowania, zgodnie z zapisami w treści planu obowiązującego dla miasta Oświęcim. 
Projektowana infrastruktura: 
- długość przebudowy przyłącza wody                 32,9 mb 
- długość budowy przyłącza wody                                34,1 mb 
- hydrant p.poż. DN80 nadziemny                      1 kpl. 
- zasuwy odcinające ze skrzynkami ulicznymi  3 kpl. 

Kolejność realizacji: 
- wyznaczenie przebiegu trasy projektowanego wodociągu; 
- wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem; 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu; 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
- wykopy pod projektowany wodociąg; 
- odcięcie i demontaż istniejącego przyłącza;  
- wykonanie podsypki piaskowej; 
- montaż rurociągu zgodnie z wytycznymi budowy wodociągów z polietylenu; 
- montaż zasuw odcinających i hydrantu nadziemnego; 
- próby szczelności; 
- pomiar geodezyjny trasy wykonanego wodociągu; 
- wykonanie obsypki piaskowej i oznaczenia rurociągu drutem sygnalizacyjnym i taśmą znakującą; 
- wykonanie warstw zasypowych wodociągu; 
- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego- poprawnego technicznie; 
- oznakowanie trasy wodociągu; 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i protokół odbioru wodociągu; 
- odpowietrzanie i napełnianie wodociągu; 
- zabudowa studni i rur przyłączy kanalizacyjnych. 

Prowadzenie prac w pobliżu istniejących sieci należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem odpowiednich służb, 
z powiadomieniem przed przystąpieniem do robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r w sprawie bhp 
podczas wykonywania robót budowlanych (dz.U. nr 47 z dn. 19.03.2003). 

Masy ziemne pozyskane z wykopów częściowo zostaną wywiezione na składowisko odpadów pozostała 
część zostanie wykorzystana dla potrzeb ukształtowania terenu. Wierzchnia warstwa humusu zostanie spryzmowana 
i wykorzystana w późniejszym etapie do wyrównania terenu i ukształtowania zieleni.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od 
ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć 
w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia 
lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Składowanie urobku, materiałów 
i wyrobów jest zabronione: 
- W odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie 
urobku jest przewidziane w doborze obudowy 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 1138, przed rozpoczęciem prac 
niebezpiecznych pod względem pożarowym należy: 
- ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub 
wybuchu  
- wskazać osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie po zakończeniu 
pracy 
- zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje 
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- zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz 
przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstawania pożaru lub wybuchu 
- mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru 
- używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie zabezpieczonego przed możliwością 
wywoływania pożaru. 
Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, kierownik budowy powinien sporządzić „Plan 
Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002. 
W strefie tej nie należy budować, sadzić drzew i prowadzić działań mogących narazić trwałość wodociągu. 

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w treści planu przestrzennego obowiązującego dla 
miasta Oświęcim. 

5. OCHRONA KONSERWATORSKA 
Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze objętym ustawową ochroną konserwatorską i znajduje się w 

strefie „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej. Dodatkowo budynek objęty opracowaniem jest zakwalifikowany, jako 
posiadający wysokie wartości historyczno – architektoniczne i zamieszczony jest w ewidencji obiektów zabytkowych 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 
 
Projekt uzyskał uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie – pismo z dnia 28 
listopada 2013r. znak OZKr.5183.1791.2013.AC. 

6. ZAGROŻENIE SZKODAMI GÓRNICZYMI 
Na rozpatrywanym terenie inwestycyjnym brak wpływów eksploatacji górniczej. 

 7. ZAGROŻENIE OSUWISKAMI I POWODZIOWE 
Teren opracowania nie jest zagrożony osuwiskami i powodziami.  

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI 
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w art.51 ust.1.pkt 2 Prawa ochrony środowiska. Inwestycja nie będzie miała wpływu na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi w tym glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Przy realizacji inwestycji nie przewiduje się 
wycinki drzew. Odpadki nie występują. Inwestycja nie będzie ona stwarzać zagrożeń dla środowiska oraz higieny 
i zdrowia użytkowników projektowanego uzbrojenia i jego otoczenia w odniesieniu do terenu, dla którego odnosi się 
tytuł prawny i terenów sąsiednich. 
Tym samym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie jest 
wymagana. 

9. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Ww. działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Oświęcim - Uchwała 

Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r. i znajduję się w sektorze 21 na terenie 
oznaczonym symbolem UM3. 

Wszystkie parametry lokalizacji, gabarytów oraz kształtu obiektu zgodne są z obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

10. KATEGORIA GEOTECHNICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
W rejonie projektowanego rurociągu nie prowadzono badań geologicznych. Na podstawie danych z badań w terenie 
przyległym (przy budynku) można założyć, że rurociąg posadowiony będzie na istniejącym podłożu w postaci 
gruntów spoistych – pyłów w stanie twardoplastycznym stopniu plastyczności IL=0,20. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 126 poz. 839 z 1998r.) w rejonie projektowanego rurociągu 
przyjęto: 
• Rodzaj warunków gruntowych – przyjęto proste warunki gruntowe, 
• 1-gą kategorię geotechniczną obiektu (obiekt prosty. 
Poziom wody gruntowej występuje na głębokości 8,0 – 9,0 m p.p.t. Poziom ten charakteryzuje się wahaniami lustra 
wody w zależności od intensywności opadów i roztopów. Woda i grunt nie są agresywne w stosunku do terenu. 
Głębokość przemarzania gruntu h=1.0 m 
Zaleca się wykonywanie prac w okresie suchym, bezdeszczowym. W przypadku występowania na poziomie ułożenia 
kanału gruntów spoistych, plastycznych, miękkoplastycznych bądź organicznych namułów wykop należy przegłębić 
o 0,3m z wykonaniem podsypki piaskowej stabilizowanej cementem (3-5%). 
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Zwierciadła wody gruntowej do głębokości 1,5m ppt.-brak, aczkolwiek należy liczyć się z zalewaniem wykopu 
wodami podskórnymi (sączkami), które są zależne od okresu i ilości opadów. Brak wpływu skarp wykopów 
o nachyleniu 1:1 na budowę. Brak wpływu wód gruntowych na obiekt. 
 
 

11. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ ZAWARTYCH W art. 5 ust.1 PRAWA BUDOWLANEGO 
Przebudowa wodociągu została zaprojektowana w sposób zapewniający:  
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
Sposób spełnienia w/w warunków został wykazany w opisie i na rysunkach do projektu.  
Projekt zagospodarowania jak również projekt budowlany posiadają uzgodnienia w zakresie higienicznym 
i zdrowotnym, w zakresie zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie zgodności 
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.  
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II. OPIS TECHNICZNY 

1.  WSTĘP 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku 
- warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla projektowanego 

budynku mieszkalno - sługowego 
- uzgodnienia z Inwestorem 
- Obowiązujące przepisy i normatywy projektowania, a w szczególności: 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II - Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

- PN-B-01706:1992 „Instalacje wodociągowe - wymagania w projektowaniu” 
- PN-B-10720:1999 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.  
       Wymagania i badania przy odbiorze”. 
- PN-ISO 4064-1 „Pomiar objętości w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”. 
- PN-ISO 4064-2+Ad1 „Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”. 
- PN-B-01707:1992 „Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu” 
- PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”. 
- PN-B-10729 „Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne”. 
- PN-EN 476 – „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej”, 
- PN-EN 752-1;2;3;4;7 – „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne, ” 
- PN-EN 1295-1 – „Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia” 

Część 1: Wymagania ogólne 
- Przepisy BHP 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przebudowy i budowy przyłącza wodociągowego oraz 

kanalizacji sanitarnej do zapewnienia zwiększonego zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych 
dla projektowanego obiektu po rozbudowie, nadbudowie, przebudowie budynku usługowo - mieszkalnego, 
zlokalizowanego w Oświęcimiu przy ul. Plac Słoneczny 4, na dz. nr 2310/1, 315/1. Na przebudowywanym przyłączu 
projektuje się odejście na zabudowę hydrantu nadziemnego przeciwpożarowego H80 (na dz. nr 1737/8). 

1.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA INWESTYCJI  
Szczegółową trasę projektowanego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do obiektu j.w. 

przedstawiono na „Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500 dołączonym do opracowania. 
Projektowany obiekt jest 5 kondygnacyjny, podpiwniczony. W budynku projektuje się dwie kondygnacje 

na cele usługowe i trzy mieszkalne z 9 mieszkaniami ze standardowym wyposażeniem. Istniejące przyłącza 
wodno-kanalizacyjne zostanią odcięte i rozebrane. 

Przedmiotowe przyłącze wodociągowe ma służyć do zasilania w wodę na cele bytowo-gospodarcze. 
Głównym źródłem zasilania w wodę będzie wodociąg żeliwny o średnicy 100mm, wzdłuż ulicy Zaborskiej. Główny 
zestaw pomiarowy przewiduje się na parterze w kotłowni w zabudowie za pierwszą ścianą zewnętrzną. 
Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane istniejącego kolektora ścieków ks250 przebiegającego na południe 
od przedmiotowego budynku na działkach inwestycyjnych.  
Powyższa inwestycja nie będzie wpływać niekorzystnie na środowisko i otoczenie. Rozpatrywany teren inwestycji jest 
poza obszarem „Natura 2000”. Teren inwestycji nieobjęty jest wpływami eksploatacji górniczej. 

2. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

2.1. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
Na podstawie „Warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego”– wydanych przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Oświęcimiu, doprowadzenie wody do celów bytowo-gospodarczych dla projektowanego 
obiektu nastąpi z wodociągu żeliwnego Φ100mm.Włączenie do istniejącego wodociągu (węzeł W1) należy wykonać 
poprzez połączenia kołnierzowe dwukomorowe do rur żeliwnych DN100/Ø100 mm, trójnik kołnierzowy DN100/100. 
Wodociąg do punktu T1 wykonać rurami PE-HD100 SDR17 Φ110x6,6mm, gdzie zabudować trójnik bosy redukcyjny 
Ø110/90 PE100 SDR17. Odejście z trójnika prowadzić rurociągiem Φ90x5,4mm PE100 SDR17 i zakończyć 
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zabudową hydrantu nadziemnego H80. Za trójnikiem na przelocie zabudować redukcję PE100 SDR17 
Ø110/63mm a następnie zasuwę do przyłączy domowych DN50 z obustronnymi końcami do zgrzewania Ø63PE. 
Do punktu W2 gdzie zabudować trójnik elektooporowy Φ63PE do prowadzić przyłącze rurociągiem Φ63x3,8mm 
PE100 SDR17. Odcinek W2-W3 wykonać z rur Φ50x3,0mm PE100 SDR17 z włączeniem istniejącego wodociągu 
poprzez kolano elektooporowe Φ50PE.  
Hydrant należy zlokalizować w pasie zieleni (poza pasem drogi dojazdowej) i obsypać żwirem do głębokości 1,20 
m. Przed hydrantem w odległości 1,0 m należy zabudować zasuwę kołnierzową DN80. Zasuwę odcinającą 
przyjęto z trzpieniem, obudową teleskopową oraz z skrzynką uliczną. Kolano stopowe i zasuwy ustawić na bloku 
podporowym z płyty chodnikowej 50x50x7cm, odpowiednio wypoziomowanej, ułożonej na zagęszczonym na 
mokro piasku. 
Do łączenia rur żeliwnych należy stosować kształtki kołnierzowe z uszczelkami elastomerowymi z wkładką 
stalową, wraz z śrubami i nakrętkami ze stali nierdzewnej. Miejsce wpięcia do kolektora oraz zasuwy należy 
zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem IZOPLAST B i owinąć dwoma warstwami taśmy DENSO. Skrzynki 
uliczne zabezpieczyć przed uszkodzeniem od pojazdów.  

Łączenie rur i kształtek PE o średnicach Φ110-Φ90mm należy wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe 
a rury Φ63-Φ40 łączyć poprzez kształtki elektrooporowe Załamanie trasy wodociągu z rur PE wykonać naturalnie 
wykorzystując elastyczność rur lub poprzez kolana.  

Odejście przyłącza z punktu W2 do kotłowni projektowanego budynku wykonać rurami Φ50x3,0mm 
PE100 SDR17 poprzez redukcję PE100 SDR17 Ø63/50mm, zasuwę do przyłączy domowych DN40 z 
obustronnymi końcami do zgrzewania Ø50PE. Zasuwy odcinające przyjęto z trzpieniem, obudową teleskopową 
oraz z skrzynką uliczną. Kolano stopowe i zasuwy ustawić na bloku podporowym z płyty chodnikowej 
50x50x7cm, odpowiednio wypoziomowanej, ułożonej na zagęszczonym na mokro piasku. 

Przyłącze wodociągowe wykonać rurami z polietylenu PE100HD szeregu SDR17 (PN10) przeznaczone 
do przesyłania wody, zgodnymi z normą PN-EN 12201-2:2012 oraz posiadanym Atestem Higienicznym PZH. 
Po zabudowie przedmiotowego przyłącza wody wraz z armaturą odcinającą i pomiarową oraz po uzyskaniu 
pozytywnych wyników z przeprowadzonej próby szczelności, należy dokonać przepłukania czystą wodą jak 
również przeprowadzić dezynfekcję przewodu zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót bud.-montażowych” - tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

2.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ 
Do produkcji woda nie będzie wykorzystywana. Jedynie zapotrzebowanie na wodę będzie wynikać z potrzeb 

socjalno -bytowych. Obliczone ilości sporządzono w oparciu o jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody wg 
wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody.  

- średnie dobowe  qdśr =ΣU·qc = 30 · 15 + 36 · 140 = 5490dm3/dobę  
- maksymalne dobowe  qdmax = qdśr · Nd = 5490· 1,2 = 6588 dm3/dobę 
- średnie godzinowe  qhśr = qdmax/τ = 540/10+ 6048/24 = 252 dm3/godzinę 
- maksymalne godzinowe qhmax = qhśr · Nh = 306 · 2,2 = 673,2 dm3/godzinę 

- średnie roczne  qrśr =qdśr  · du =  0,45  · 250 + 5,04 · 365= 1952 m3/rok  

U – liczba użytkowników ( 4osoby zatrudnione w banku, 26 osób korzystających z usług w lokalach usługowych, 36 
mieszkańców (9*4osoby/mieszkanie)) 
τ – liczba godzin użytkowania instalacji w ciągu doby (usługi10 h/d, mieszkania 24h/d ) 
N – współczynniki nierównomierności rozbioru Nd=1,2; Nh=2,2. 
du – dni użytkowania w skali roku: ( usługi 250d, mieszkania 365d) 

Zgodnie z normą PN-B-01706:1992 dla budynku chwilowy rozbiór wody do celów bytowo- gospodarczych 
obliczono na podstawie powyższej normy: 

14,0)(682,0 45,0 −Σ= nqq  
gdzie: qn [dm3/s] – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 

W budynku mieszkalno- usługowym zaprojektowane jest:   
Punkt czerpalny: Ilość: zimna woda ciepła woda 
bateria umywalkowa 17 szt (q=0,07) (q=0,07) 
bateria zlewozmywakowa /zmywak. 13 szt (q=0,07) (q=0,07) 
bateria prysznicowa/ wannowa 9 szt (q=0,15) (q=0,15) 
płuczki ustępowe 14 szt (q=0,13)  
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spłuczka pisuarowa  1 szt (q=0,3)  
zmywarka domowa 9 szt. (q= 0,15)  
pralka automatyczna do 6kg 9 szt. (q=0,15)  
zawór czerpalny DN15 z perlatorem 7 szt   (q=0,15)  
 9,32dm3/s 6,45 dm3/s 

RAZEM:   15,77 dm3/s 

Stąd przepływ obliczeniowy: 
14,0)(682,0 45,0 −Σ= nqq = 2,22 dm3/s 

2.3. DOBÓR WODOMIERZA 
Dobór i montaż wodomierza zostanie wykonany przez PWiK w Oświęcimiu zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami prawa w tym zakresie.  

Zaprojektowano jeden główny zestawy wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze dla całego budynku 
a następnie rozdział instalacji z zabudową podliczników wody. Główny zestaw wodomierzowy należy zabudować 
w pomieszczeniu technicznym (kotłowni gazowej) nr 1.13 na poziomie parteru za pierwszą ścianą zewnętrzną. 

Zestaw wodomierzowy na cele bytowo-gospodarcze należy wyposażyć zgodnie z rysunkiem nr P-WK -8 w: 
dobrany wodomierz, zawory odcinające DN40, filtr siatkowy DN40, zawór antyskażeniowy typ EA DN32 (np. EA-
RV280firmy Honeywall lub inny równoważny) zgodnie z normą PN-EN 1717:2003. Za wodomierzem należy 
zamontować zawór odcinająco – upustowy DN40 do poboru prób wody. Za zestawem wodomierzowo –
antyskażeniowym zabudować odejście z zaworem DN15 do opróżniania instalacji wodnej. 
Zestaw wodomierzowy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, dostępem osób 
nieupoważnionym i zamarznięciem. 

Zestaw wodomierzowy należy zamontować ok.0,5 metra nad podłogą. Przed zainstalowaniem wodomierza 
rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń. Wodomierz powinien być łatwo dostępny 
w celu odczytywania wskazań i prac konserwacyjnych.  

Pomieszczenie należy wyposażyć w wpust podłogowy podłączony do kanalizacji oraz wentylację. 
 
DOBÓR WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH- wg opracowania wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody. 
UWAGA: przy montażu wodomierza należy przestrzegać zasad przedstawionych w normach: 
PN-B/10720:1999 „Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 
PN-ISO 4064-1 „Pomiar objętości w przewodach. Wodomierze do wody pitnej. Wymagania”. 
PN-ISO 4064-2+Ad1 „Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”. 

2.4. OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZYŁĄCZA 
Założenia: 
Przepływ w źródle wynosi: 2,22 [dm3/s] 
Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła: 

- minimalne ciśnienie przed odbiornikiem na trasie krytycznej – 100 kPa 
- ciśnienie hydrostatyczne  - ∆phyd = 124,24 kPa 
- strata ciśnienia na zestawie wodomierzowym ∆pwod =101 kPa 
- pozostała strata ciśnienia dla strat miejscowych i na długości przewodów ∆pPOZ = 28,07 kPa  

Obliczenia zgodnie z wydrukiem z programu „Wavin – dobór rurociągów”. Straty miejscowe (źródło: „Wodociągi 
i kanalizacja-poradnik” Arkady 1971) 

Nazwa  
odcinka 

Przepływ 
dm3/s 

Średnica 
mm  

Długość 
m  

Prędkość 
m/s 

Straty 
ciśnienia 
liniowe 
kPa 

Straty ciśnienia 
miejscowe 
kPa 

Razem 
Liniowe+ 
Miejscowe 
kPa 

PRZYŁĄCZE 2,22 Φ110x6.6 
Φ63x3,8 
Φ50x3,0 

1,9 
22,2 
36,0 

0,30 
0,91 
1,46 

0,0 
3,9 
19,4 

4xkolano, 2xtrójnik odejście, 
2xzasuwa,  
ζ=4x0,294+2x0,9+2x0,15=3,276 

1,0 

24,30 kPa 

Wymagane ciśnienie w punkcie właczenia:  Pdyspozycyjne + Pwysokości + Pzestawu wodomierz. +Pstrat  

   100,0 kPa +124,24kPa + 101kPa + (28,07kPa+24,30 kPa) = 377,61kPa 
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Wymagane ciśnienie w rurociągu przyłącza wodociągowego w punkcie wejścia do budynku dla poprawnej pracy 
instalacji wewnętrznej wynosi 277,8kPa. W przypadku niewystarczającego ciśnienia dyspozycyjnego w sieci 
wodociągowej za zestawem wodomierzowym( w kotłowni) należy zabudować zestaw hydroforowy do podnoszenia 
ciśnienia. 

2.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
Próby szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-B-10725:1997. Łuki, trójniki, zaślepki 
i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby. Proste odcinki rurociągu (miedzy złączami) powinny 
być przysypane i zagęszczone, a próba może odbywać się najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu 
połączeń. Rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez wymagany czas odpowiednimi 
normami, nie dłużej niż 24 godziny. 
Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Napełnianie rurociągu musi 
odbywać się powoli w najniższym punkcie instalacji. 
Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach. 
Wyniki prób szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli: PWiK Oświęcim, wykonawcy 
oraz użytkownika. 

3. OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 
Lokalizacja i przebieg przyłącza kanalizacyjnego pokazana jest na planie zagospodarowania.  

3.1.ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW 
Ogólna ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych równa będzie zapotrzebowaniu wody. Odpływ ścieków nastąpi do 
istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej ks250 przebiegającej przez działki inwestycyjne.  
Obliczeniowy przepływ ścieków z projektowanego obiektu obliczono na podstawie PN-EN 12056-2: 

5,0)( DUKqs Σ=    K = 0,5 (współczynnik częstości) 

Niżej podaje się zgodnie z normą PN-EN 12056-2 wartości odpływów jednostkowych DU dla przyborów sanitarnych 
oraz średnice pojedynczych podejść odpowiadających podanym przyborom oraz przyłącza do odpowiednich pionów 
kanalizacyjnych.  

Przybory  sanitarne DU Ilość 
(ścieki sanitarne) 

Średnica  
podejścia [ m] 

Umywalka, pisuar 0,5 18 szt  0,04 
Zlew kuchenny, zlew gospodarczy 0,8 13 szt 0,05 

Brodzik prysznicowy z korkiem 0,8 6 szt 0,05 

Wanna 0,8 3 szt 0,05 

Ustęp ze zbiornikiem 6,0 l  2,0 14 szt 0,11 
Zmywarka domowa 0,8 9 szt 0,05 
Pralka automatyczna do 6kg 0,8 9 szt 0,05 
Wpust podłogowy DN50 0,8 7 szt   0,05 

Razem ΣDU= 74,6   

 
Qs = 0,5 x (74.6)0,5 = 4.32dm3/s 

Dobrano przewód odpływowy kanalizacji sanitarnej o średnicy dn = 0,15 m.  
Z budynku ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane poprzez 3 wyjścia (przyłącza) rurą PVC–U 

Φ160mm z rdzeniem litym (rura kanalizacyjna kl. SN4 (SDR41) do zewnętrznej kanalizacji) do studni 
kanalizacyjnych włączeniowych (S1,S2, Ki) zabudowanych na istniejącej miejskiej kanalizacji sanitarnej ks250 
zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez PWiK w Oświecimiu. 

W miejscach zmiany kierunku trasy oraz przy włączeniach przykanalików zabudować studnie, które należy 
zabudować z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu D400 (w drodze i na miejscach postojowych) oraz 
pokrywową typu A15 w pasie zieleni. Studnie (S1,S3) należy wykonać jako typowe z tworzywa sztucznego o średnicy 
Φ425mm. Włączenie do projektowanych i istniejących studni wykonać jako szczelne. Połączenia wykonać 
elastycznie w systemie rur. Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z warunkami przyłączeniowymi 
dołączonymi do niniejszego opracowania. 



PROJEKT BUDOWLANY – PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

Pracownia projektowa „AB PROJEKT s.c.”, ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim tel. 033/8762802 

 
12

3.2. WYKONANIE ROBÓT I BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH 
Poziom wpięcia przyłącza, spadki i długości rurociągów pokazano na profilu przyłącza. W trakcie 

wykonywania próby przyłącze kanalizacji sanitarnej należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej 
z dowolnie wybranych przewodów sanitarnych i ocenić czy nie następują przecieki.  
Po wykonaniu próby należy wszystkie złącza zabezpieczyć obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim 
zagęszczeniem. 
Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych 
przez dostawcę, bądź producenta materiałów. 

 Kanały sanitarne należy prowadzić ze spadkiem wynikającym z profili podłużnych w kierunku studni 
przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej.  

Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę 
obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu prac ziemnych, montażowych oraz transportowych. Do 
nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z 
zakresu BHP. 

Wyniki prób szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez przedstawicieli: PWiK Oświęcim, 
wykonawcy oraz użytkownika. 

4. ROBOTY ZIEMNE I WARUNKI REALIZACJI 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z projektem. Zlokalizować i odkryć 
istniejące kable, przewody i kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami. Roboty ziemne przeprowadzić 
zgodnie z normą PN-B-06050, wykopy otwarte zgodnie z normą PN-B-10736. Wykopy powyżej 1,25 m wykonać 
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050. 
Prawdopodobne zagłębienie rurociągu wodociągowego wynosi ok. 1,50m. Rurociąg przyłącza układać ze 
spadkiem zgodnym z profilem przyłącza wodociągowego. 
W przypadku zagłębienia kanalizacji mniej niż 1,2 m należy rurę zabezpieczyć cieplnie poprzez zastosowanie 
warstwy o grubości 30cm żużla wielkopiecowego lub ułożenie nad i po obu stronach rurociągu łupin 
styropianowych o gr. 5cm. 
Włączenie kanalizacji przewodem z PVC do studni betonowej realizuje się poprzez stosowanie adapterów lub 
muf przyłączeniowych (jak na rys.). W tym celu należy w ścianie studni wykonać otwór o średnicy lekko mniejszej 
niż zewnętrzna średnica adaptera, oczyścić i wyrównać otwór, Wcisnąć adapter tak, aby przez rozprężenie 
uszczelnić otwór, przestrzeń między adapterem a ścianką uszczelnić silikonem lub innym środkiem 
uszczelniającym. 

 
Rzędne górnych tworzących studni przyjęto wg rzędnych warstw projektu drogowego, w razie 

wątpliwości należy je uzgodnić z autorem opracowania. Po wykonaniu instalacji należy odtworzyć warstwy 
podłoża i nawierzchni zgodnie warstwami docelowego zagospodarowania lub stanem pierwotnym.  
Nadmiar gruntu rodzimego należy wywieź w miejsce wskazane przez inwestora. 

4.1. SKRZYŻOWANIA Z UZBROJENIEM 
W rejonie kolizji z istniejącymi sieciami prace należy poprzedzić przekopami kontrolnymi pod nadzorem 
przedstawiciela zarządcy uzbrojenia. Całość robót prowadzić w sposób ręczny, po odsłonięciu kolizyjnego 
uzbrojenia należy go zabezpieczyć. W przypadku przerwania kabla lub przewodu należy natychmiast przerwać 
prace, zabezpieczyć teren i powiadomić właściciela uzbrojenia.  
Przy zbliżeniu projektowanego uzbrojenia do słupów energetycznych, telekomunikacyjnych i oświetleniowych 
należy zachować odległość poziomą min. 1,0 m. Pod i w pobliżu linii energetycznych i telekomunikacyjnych 
napowietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy użyciu sprzętu o wysokim zasięgu. 
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W miejscu skrzyżowań wodociągu i kanalizacji z kablami energetycznymi S/N, N/N i teletechnicznymi należy kable 
zabezpieczyć rurą ochronną AROTA typ A-PS Φ160/Φ110, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem oznakować folią 
koloru odpowiadającemu napięciu. 

W miejscu skrzyżowania wodociągu z kanalizacją należy zachować odległość między przewodami min. 50cm. 
Jeśli taka odległość nie zostanie zachowana, należy na wodociągu założyć rury ochronne.  

W miejscu skrzyżowania wodociągu z gazociągiem należy zachować odległość między zewnętrznymi ściankami 
rur (w pionie) min 20cm zgodnie Dz.U. nr 640 z 26.04.2013r. Jeśli taka odległość nie zostanie zachowana, należy na 
wodociągu założyć rury ochronne. 

4.2. PRZEJŚCIE PRZEZ DROGĘ  
Przejście w obrębie pasa drogowego (ul. Zaborskiej) wykonać zgodnie z decyzją zarządcy drogi. 
Przejście proj. przyłącza wodociągowego przez drogi dojazdowe, chodniki lub miejsca postojowe wykonać 
przekopem z odkładem na poszczególne warstwy celem przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego.  
Przejście przyłącza kanalizacji sanit. pod drogami wewnętrznymi należy wykonać rurami klasy SN8, przekopem 
z odkładem na poszczególne warstwy.  
Po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego z odtworzeniem nawierzchni i obsianiem trawnika. 
Projektowany wodociąg prowadzić po trasie zgodnie z rys.P-WK-1.  
Przy naruszeniu nawierzchni należy odtworzyć teren poprzez odpowiednio zagęszczoną podbudowę tłuczniową 
zasadniczą o grubości min. 40cm z tłucznia o granulacji od 31,5mm do 63 mm oraz podbudowę pomocniczą 
z klińca o grubości min. 8 cm o granulacji od 0 mm do 31,5mm. Odtworzenie terenu nie może zmniejszać 
stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni utwardzonych. 

4.3. WYKOPY POD RUROCIĄGI 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną terenu. 
Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych, trasę projektowanego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej należy wytyczyć 
i oznaczyć. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć uszkodzeń, oraz 
zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknięć.  
Wykopy wzdłuż pasa drogowego prowadzić z odkładem na poszczególne warstwy podbudowy. 

4.4. MONTAŻ, UKŁADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie, dno wykopu powinno być dokładnie wyczyszczone z kamieni 
i korzeni oraz wygładzone przez podsypkę piaskową. Wielkość podsypki piaskowej dla projektowanego 
wodociągu wynosi min.10 cm dla rur kanalizacyjnych wynosi 20cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po 
uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonej próby szczelności instalacji, należy przystąpić do zasypania 
wykopu. Do wysokości ok.30 cm nad górną tworzącą rurociągu zastosować obsypkę piaskową piaskiem 
specjalnie przywiezionym, który zaleca się ubić specjalnym ubijakiem lub zagęścić polewając wodą. Dalszą część 
obsypki wykonać przy użyciu gruntu rodzimego. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia 
0,95 w przypadku gruntów niespoistych i 0,92 w przypadku gruntów spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. 
Obsypkę technologiczną z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. 
Stopień zagęszczenia 97% zmodyfikowanej wartości Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla 
warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych pod drogami na głębokości poniżej 1,2m od poziomu niwelety robót 
ziemnych, powyżej tego poziomu wykonawca musi dogęścić grunt do Is=1,0. W przypadku stwierdzenia w 
podłożu gruntów organicznych, wymienić je zagęścić do Is= 1,0. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości. 
Złącza powinny zostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.  
Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 00C do 300C, jednakże z uwagi na zmniejszoną 
elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +50C. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. 
Szczegółowe warunki układania przewodów kanalizacyjnych i polietylenowych wg instrukcji producenta. 
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UWAGA: Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociągiem umieścić taśmę znakującą z tworzywa sztucznego 
w kolorze niebieskim, z napisem „WODOCIĄG” i wtopioną ścieżką metaliczną, połączyć z obudową zasuwy oraz 
zaworem przelotowym w zestawie wodomierzowym. Taśmę ułożyć 30-40 cm nad górną tworzącą rury. Wszystkie 
prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny być przeprowadzone w taki sposób, 
aby nie powodowały zniszczenia wnętrza rury bądź jej uszkodzenia. 
Roboty wykonywać zgodnie z normą PN-B/10725:1999 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne- wymagania 
i badania przy odbiorze” oraz z normą PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne- wymagania 
i badania przy odbiorze”. 

5. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIÓR 
Po realizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy zgłosić je do odbioru. Wymagane materiały do 
odbioru: 

- projekt budowlany 
- inwentaryzacja geodezyjna ułożonego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 
- wynik próby szczelności przewodów ułożonych w wykopie. 

Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę oraz winna posiadać pieczątkę 
właściwego Starostwa Powiatowego. 
Po ukończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. Miejsce włączenia przyłącza do istniejącego 
przewodu wodociągowego należy zaznaczyć za pomocą tabliczki wg PN-86/B-09700 umieszczonej na 
obiekcie stałym. 

6. WYMAGANIA BHP 
Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu prac 
ziemnych, montażowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy 
przewidzieć osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 

7. UWAGI KOŃCOWE 
- rozpoczęcie prac winno być poprzedzone załatwieniem formalności zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego, 
- przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przestrzeń liniową w zasięgu prac ziemnych 

i spenetrować istniejące uzbrojenie podziemne, 
- po realizacji przyłącza, a przed zasypaniem wykopów należy zgłosić gotowe przyłącze celem dokonania 

odbioru końcowego, 
- całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

Montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP na plac budowy. 
Przed zamówieniem gotowej studni należy sprawdzić niwelację terenu do punktu zerowego i skorygować 
wysokości studni do terenu. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni i zamówić 
odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami. 
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.  

Wymienione w wykazie elementów instalacji nazwy firm mają na celu wskazanie ich standardów 
technicznych i jakościowych. Możliwa jest - za zgodą projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy 
zachowaniu ich parametrów technicznych i walorów jakościowych. 

8. UPROSZCZONE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Lp. Materiał Ilość Uwagi 
1. Rura ciśnieniowa do przesyłania wody PE-HD100 SDR 17 (PN10) 

Φ110x6,6mm,  
2,0 mb  

2. Rura ciśnieniowa do przesyłania wody PE100 SDR17 (PN 10) 
Φ90x5.4mm  

3,0 mb  

3. Rura ciśnieniowa do przesyłania wody PE-HD100 SDR 17 
Φ63x3,8mm, łuki i mufy elektrooporowe PE100 

24,0 mb  

4. Rura ciśnieniowa do przesyłania wody PE-HD100 SDR 17 
Φ50x3,0mm, łuki i mufy elektrooporowe PE100 

46,0 mb  

5. Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100/100 1 szt. Hawle Nr kat.8510  
lub równoważny 

6. Kołnierz specjalny dwukomorowy do rur żeliwnych Ø100/DN100 z 2 szt.  
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zabezpieczaniem przed przesunięciem 
7. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania doczołowego 

(woda) Fi*110/DN100 mm  
1 szt  

8. Kołnierz stalowy do tulei kołnierzowych DN100 na rurę Fi*110mm  1 szt  

9. Trójnik bosy redukcyjny Φ110/90 PE100 SDR17 1 szt.  

10. Trójnik bosy równoprzelotowy Φ63 PE100 SDR17 2 szt.  

11. Elektromufa z zaciskami montażowymi PE100 SDR17 Φ63mm  5 szt  

12. Redukcja PE100 SDR17 Ø110/63mm 1 szt.  

13. Elektroredukcja Fi*63/40 PE100 1 szt   

14. Elektroredukcja Fi*63/50 PE100 SDR17 2 szt   

15. Łuk elektrooporowy PE100 SDR17 Fi *50 mm 90st  2 szt   

16. Miękkouszczelniona zasuwa klinowa Dn50 z obustronnymi 
końcami do zgrzewania Φ63 PE100 SDR17  

1 kpl  

17. Miękkouszczelniona zasuwa klinowa Dn40 z obustronnymi 
końcami do zgrzewania Φ50 PE100 SDR17 

1 kpl  

18. Skrzynka uliczna do zasuw  2 szt. Prod. Hawle Nr kat.1650 
lub równoważna 

19. Obudowa teleskopowa do zasuw  2 szt. Prod. Hawle Nr kat. 9601 
lub równoważna 

20. Podstawa pod skrzynkę uliczną  2 szt Prod. Hawle Nr kat. 3481 
lub równoważna 

21. Tuleja kołnierzowa PE do zgrzewania doczołowego 1,0·MPa 
(woda) Fi*90/DN80 mm   

1 szt   

22. Kołnierz stalowy do tulei kołnierzowych DN80 na rurę Fi*90mm 1 szt  

23. Miękkouszczelniona zasuwa klinowa typu E2 Dn80 
dwukołnierzowa  

1 szt prod. Hawle nr kat. 4000E2 
lub równoważna 

24. Obudowa teleskopowa do zasuwy typu E2 1 szt  Hawle nr kat. 9500E2 lub 
równoważna 

25. Skrzynka uliczna do zasuw typu E2 1 szt Hawle nr kat. 1750 lub 
równoważna 

26. Podstawa pod skrzynkę uliczną  1 szt.  

27. Kształtka dwukołnierzowa żeliwna Dn·80·mm o długości L= 1000 
mm  

1 szt prod. Hawle nr kat, 8500 lub 
równowazna 

28. Łuk kołnierzowy żeliwny ze stopą wzmacniającą Dn·80  1 szt  prod. Hawle nr kat. 5045 lub 
równoważny 

29. Hydrant żeliwny nadziemny, Fi·80·mm  1 szt Hawle lub równoważny 

30. Złączka przyłączeniowa kątowa ISO Ø50/11/2” 1 szt Prod. Hawle Nr kat. 6460 
lub równoważna 

31. Zawór przelotowy kulowy Dn 40 mm z gwintem wewnętrznym  2 szt   

32. Wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej Dn32 (PoWoGas) 
wg doboru PWiK w Oświecimiu 

1 szt   

33. Konsola wodomierzowa Dn 32 z obustronną kompensacją  1 szt  

34. Zawór przelotowy kulowy z kurkiem spustowym Dn 40 mm  1 szt   

35. Filtr siatkowy Dn 40 mm 1 szt   

36. Zawór antyskażeniowy typ EA-RV 280 Dn32 z możliwością nadzoru 1 szt Honeywell lub równoważny 

37. Redukcja Dn40/32 ocynk. 2 szt  

38. Uszczelka elastomerowa z wkładką stalową do połączeń 
kołnierzowych DN100, DN80 śruby, nakrętki i podkładki ze stali 
nierdzewnej 

9 kpl  

39. Płyta betonowa( chodnikowa) 50x50x7cm 3 szt  

40. Taśma lokalizacyjna (koloru niebieskiego) z wtopioną wkładką 
metalową „WODOCIĄG” szer. 20cm 

82,0 mb  

41. Drut sygnalizacyjny 1,5 mm2 82,0 mb  

42. Rura ochronna AROTA typ A-PS Φ110 L=3,0mb, L=7,0mb 2 kpl  

43. Rura ochronna stalowa DN80 L=0,8m + 2 szt manszety 1 kpl  
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uszczelniające Dn80/32 + pierścienie dystansowe (2 sztuki Dn32 
h=17 mm) 

44. Przejście szczelne przez płytę żelbetową w budynku na rurę Φ50  1 kpl.  

45. Piasek na podsypkę i obsypkę  18,06 m3  

46. Żwir sortowany – obsypka hydrantu 0,38m3  

47. Tabliczka do znakowania wodociągów 2 szt  

48. Roboty i materiały  dodatkowe: 
- ręczne wykopy kontrolne V=1,0 m3 
Izolacja - Taśma izolacyjna "Denso" – plastyczna 
Podbudowa pod chodniki i parking: 
- Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 
0/31,5 mm 
-Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 
0/63 mm 

  

49. Uwaga: 
-materiały do wykonania wpięcia w istniejący wodociąg (węzł W1, 
W3, T2) należy zweryfikować na budowie po dokonaniu odkrywki. 

  

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN4 (SDR41) Φ160x4,0mm 

z rdzeniem litym, 
16,0mb  

2. Studnia rewizyjna (S3) Fi*425mm H=1,34m, kineta przepływowa 
Fi*425/160, rura trzonowa karbowana Fi*425 z PP SN4, rura 
teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej, stożek odciążajacy 

1 kpl  

3. Studnia rewizyjna Fi*425mm H=1,63m, kineta przepływowa 
Fi*425/250, rura trzonowa karbowana Fi*425 z PP SN4, rura 
teleskopowa z uszczelką do rury karbowanej, stożek odciążający 

1 kpl  

4. Właz kanałowy żeliwny ciężki ( z adapterem do Fi*425) kl.D400 2 szt  

5. Nadbudowa istniejacej studni (S2) - pierścień wyrównawczy 
h=0,08m i uszczelnienia 

3 szt  

6. Mufa przyłączeniowa do istniejącej studni betonowej Φ160 mm 2 szt.  

7. Rura ochronna AROTA typ A-PS Φ110 L=2,0mb 3 kpl  

8. Piasek na podsypkę i obsypkę rury kanalizacyjnej 6,6 m3  

9. Rura ochronna stalowa Dn 200 l=1,0m + manszety i płozy – 2szt  3 kpl  

10. Roboty dodatkowe: 
- ręczne wykopy kontrolne V=1,0 m3 

- zabudowa studni na istniejącym kanale ks250 

  

 

9.  OŚWIADCZENIE 
Niniejszy projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
mgr inż. Anna Żwirowska-Folga 
nr uprawnień: MAP/0367/PWOS/08  
 
mgr inż. Beata Gowin 
nr uprawnień: SLK/1239/PWOS/06 
 


























