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Projekt zawiera : 
 

 
1. Załączniki. 

 

1. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej.  

 
2. Opis techniczny do projektu przebudowy sieci wodociągowej . 
 
    1. Podstawa opracowania. 

     2. Przedmiot i zakres opracowania. 

     3. Przebudowa wodociągu. 

     4.  Roboty ziemne 

     5. Odbiory i uwagi końcowe. 

 

3. Część rysunkowa.  

     Rys Nr 1 Załącznik graficzny. 

       



OPIS TECHNICZNY 
Do przebudowy sieci wodociągowej. 

 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora : Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.. 

- Warunki techniczne. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

- Uzgodnienia branŜowe. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
          W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne wymiany sieci 

wodociągowej na odcinku A-B w Dębicy przy ulicy Rzeszowskiej w rejonie od ulic 

Grunwaldzkiej do Tysiąclecia. Przewiduje się przebudowę sieci wraz z odejściami przyłączy 

do budynków do granic działek, zgodnie z załącznikiem graficznym. Przebudowywana sieć 

wodociągowa prowadzona jest na działkach 135/6, 212/1, 255/16, 255/17. 

 

3. PRZEBUDOWA WODOCIĄGU.  
 

Istniejąca sieć wodociągowa wykonana jest z rur Ŝeliwnych dn 100 mm. Ze względu 

na zły stan techniczny sieci i awaryjność istniejącego wodociągu, oraz obowiązujące przepisy 

przeciwpoŜarowe planuje się wymianę wodociągu prowadzoną po tej samej trasie 

zwiększając średnicę z dn 100 na dn 200 mm. Przebudowę sieci wodociągowej przewiduje się 

z rur Ŝeliwnych sferoidalnych φ200 o łącznej długości ok. 410 m. Ponadto przewiduje się 

wymianę istniejących przyłączy wody w zakresie planowanych działek przy przejściu przez 

ulicę Rzeszowską o średnicy PE dn 63 i długości ok. 34m i średnicy dn 32 i długości ok. 30 

m. Uzbrojenie wymienianej sieci wodociągowej stanowić będą hydranty nadziemne φ80  

rozmieszczone w istniejących miejscach, oraz zasuwy zlokalizowane w miejscach włączenia 

do istniejącej sieci. 

W obrębie wymienianej sieci i przyłączy występują podziemne uzbrojenie tj.  

- kanalizacja sanitarna,  

- kanalizacja deszczowa, 

- gaz 

- energia elektryczna 

- teletechnika 



Przebudowa sieci wodociągowej planowana jest po tej samej trasie i na tej samej 

głębokości co istniejąca sieć wodociągowa. Przejścia pod ulicą Rzeszowską planowane są 

poprzez przewierty.  

Podczas wykonywania wodociągu nie przewiduje się zastosowania materiałów 

mogących mieć szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Trasa wodociągu planowana jest 

w pasie drogowym i poboczu jezdni, dlatego równieŜ nie występuje problem zniszczenia 

jakiejkolwiek roślinności. 

Dokładny przebieg wodociągu przedstawiono na załączonej mapie sytuacyjnej  

w skali 1 : 500. 

Wykopy pod układanie rur naleŜy wykonywać ręcznie lub mechanicznie na głębokość 

zgodną z istniejącym wodociągiem.  

W miejscu włączenia wodociągu naleŜy wykonać wykop o wymiarach 1,5 x 2 m. 

Po zakończeniu robót montaŜowych wodociąg naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienia 

1,5 ciśnienia roboczego tj. 0,9 MPa. 

Szczelność rur sprawdzić zgodnie z wymogami norm : 

• PN – 81/B – 10725, 

• BN – 78/9192 – 02, 

• BN – 78/9192 – 03. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby naleŜy przepłukać przez hydranty, przy czym 

płukanie winno trwać tak długo, aŜ wypływająca woda będzie czysta. 

Dezynfekcję przewodów przeprowadzić dodając do wody chlorek wapnia lub podchloryn 

sodu w ilości 100 gram na 1 m3 wody lub chloraminę w ilości 30 gram na 1 m3 wody. 

Roztwór dezynfekcyjny pozostawić w przewodzie wodociągowym przez 24 godziny. Po 

zakończeniu dezynfekcji sieć płukać, aŜ do uzyskania w wypływającej wodzie stęŜenie 

chloru, co najwyŜej 0,1 mg/ m3. Woda po dezynfekcji sieci winna być oddana do analizy 

fizykochemicznej i bakteriologicznej. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej naleŜy wykonać po zgłoszeniu do właściciela 

sieci. 

Na sieci wodociągowej naleŜy zastosować armaturę kołnierzową. Przewiduje się  

zasuwy bezdławikowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie 1 MPa firmy 

HAWLE lub inne. Zasuwy naleŜy montować w węzłach, oraz na odgałęzieniach do 

hydrantów. 

Skrzynki umieszczone na podsypce piaskowej naleŜy obetonować. 

Hydranty montować na odgałęzieniach sieci z kolanem stopowym kołnierzowym opartym na 

płytce chodnikowej. 



Hydranty zaopatrzone będą w zasuwy kołnierzowe odcinające φ80 mm. Armaturę, oraz 

kształtki Ŝeliwne naleŜy zabezpieczyć Abizolem. 

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy, hydranty oznakować przy pomocy tabliczek 

orientacyjnych zgodnie z normą PN – 62/B – 9700. Tabliczki umieścić na trwałych 

budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach.  

Całą sieć naleŜy oznakować przy pomocy 2 taśm: 1 sygnalizacyjna rozkładana 10 cm nad 

wodociągiem na nasypce piaskowej w kolorze niebieskim z wkładką metalową, a 2 taśma 

ostrzegawcza rozkładana 40 cm nad wodociągiem na nasypce piaskowej w kolorze 

niebieskim. 

Przejście przyłączy wymienianego wodociągu pod drogą naleŜy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi PEφ110 o długości 13m.  

 

4. ROBOTY ZIEMNE  
 

Przed przystąpieniem do wykopów naleŜy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy sieci wodociągowych. Wykopy pod układanie rur naleŜy wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie na głębokość takiej samej jak istniejący wodociąg. Roboty ziemne naleŜy 

wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050, oraz w oparciu o przepisy zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r. ( Dz.U. nr 4/89 z dnia 

poz 6),oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z1972r poz.93. 

Przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne z zabezpieczeniem ścian wykopów 

wypraskami. Szerokość dna wykopu powinna być na prostych odcinkach większa, o co 

najmniej 0,40m. od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być 

o 50% większa od szerokości dna wykopu na odcinkach prostych.  

Dno wykopu powinno być wyrównane tak, aby rura na całej swej długości ( z wyjątkiem 

wgłębień na połączeniach) opierała się o podłoŜe. Na całej długości naleŜy wykonać 

podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Po ułoŜeniu rur na wyrównanej podsypce piaskowej i po 

odbiorze przez Wodociągi Dębickie, wodociąg naleŜy zasypać piaskiem do wysokości 10 cm 

nad rurami, a następnie naleŜy połoŜyć taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową w kolorze 

niebieskim, dalej warstwę piasku o grubości 40cm i taśmę ostrzegawczą. Całość wykopu 

naleŜy zasypywać warstwami po 30 cm i dokładnie zagęszczać, aby nie następowało 

zapadanie się terenu.  

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem wodociągów w wykopie 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur, 

uszkodzenia powłok izolacyjnych, oraz występowania nadmiernych napręŜeń w odcinkach 



przewodów rurowych. Po zakończeniu budowy sieci lub jego części teren zajęty pod 

realizację inwestycji naleŜy uporządkować. W miejscach skrzyŜowań z istniejącym 

uzbrojeniem roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie, pod nadzorem przedstawicieli 

kolidujących urządzeń, natomiast po ich zakończeniu naleŜy komisyjnie dokonać odbioru. 

Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W miejscu włączenia wodociągu naleŜy wykonać wykop o wymiarach 1,5 x 2 m. 

 

5. ODBIORY I UW AGI KO ŃCOWE. 

                Przed zasypaniem rurociągów, naleŜy komisyjnie dokonać odbioru wykonanych 

robót zgodnie z normą PN-97/B-10725. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - MontaŜowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji projektu, 

a mające istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji naleŜy uzgodnić 

z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniającymi projekt przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, których warunki w wyniku tych zmian mogą być naruszone. 

 

Inwentaryzacja wykonanych robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania naleŜy zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej wytyczenie trasy wodociągu, a po jej zakończeniu dokonać inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 




