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OŚWIADCZENIE 

 
 
 
      Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że 

powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na: „BUDOWA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH 742/53, 518/4, 518/5, 518/6, obr.1 W 
MIEŚCIE DĘBICA.” została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  
Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w 
stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

� Zlecenie Inwestora 
� Plan sytuacyjno – wysokościowy 
� Warunki techniczne zarządcy drogi miejskiej 
� Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych 
� Obowiązujących norm, przepisów, zasad projektowania oraz literatury 

dotyczącej tematu; 
� Opinia ZUD 
� Uzgodnień branżowych i terenowych 
� Wizja lokalna w terenie 

 
 

2. PRZEDMOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w Dębicy na 
działkach nr ewid. 742/53, 518/4, 518/5, 518/6, obr.1 

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA 

 
W miejscu planowanej inwestycji znajdują się tereny zielone pokryte 

roślinnością niską będące własnością Gminy Miasta Dębicy oraz we wieczystym 
użytkowania MPEC Sp. z o.o. Teren jest płaski z niewielkimi spadkami                     
w kierunku północnym i wschodnim. Zabudowę sąsiednią stanowią od 
południa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej od północy działki 
zabudowane i niezabudowane budownictwa jednorodzinnego. Teren objęty 
opracowaniem leży pomiędzy ul. Rzeczną a ul. Ratuszową. Na terenie 
planowanej inwestycji występują sieci podziemne: sieć elektryczna, sieć 
kanalizacja teletechniczna, sieć ciepłownicza.  

 
4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA  

 
Zaprojektowano przebieg wodociągu  PE 160x9,5 o długości 245,0m  

pokazany na załączonym planie zagospodarowania (rys.1, rys2) Projektowana 
sieć wodociągowa zlokalizowana jest pomiędzy istniejącymi wodociągami  
ϕ160mm. Miejsce włączeń zlokalizowano na działkach  nr 742/53 obręb 1, 
oraz nr 529 obręb 1. Odcinek główny sieci zaprojektowano z rur PE-100 
SDR17 PN10 ϕ160X9.5[mm] z polietylenu wysokiej gęstości.  

Na wodociągu zaprojektowano trzy hydranty przeciwpożarowe 
naziemne ϕ80[mm] włączone przez trójnik i zasuwę kołnierzową.  

Przy hydrancie HP1 zlokalizowany jest wodociąg ϕ160mm przewidziany 
do likwidacji na odcinku 12m, wraz z nim należy zdemontować istniejący 
hydrant naziemny. (rys.5) 
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Schematy montażowe węzłów W1, W2 oraz hydrantów HP1, HP2, HP3 
pokazano na rys. 6 

Przed włączeniem sieć należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-
B-10725/1997 na ciśnienie próbne pn=1,0 [MPa], Próbę przeprowadzić pod 
nadzorem administratora sieci wodociągowej. tj. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
Po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed oddaniem do 
eksploatacji sieć wodociągową dokładnie przepłukać czystą wodą  

 
Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie 

wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie.  
Jeżeli woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem 

bakteriologicznym warunkom do picia konieczna jest jego dezynfekcja. 
Dezynfekcję należy przeprowadzić 4% podchlorynem sodu w ilości 200[mg/l], 
czas kontaktu powinien wynosić 24[h].  

Po wykonaniu dezynfekcji należy sieć ponownie przepłukać z prędkością 
>2,5 [m/s] oraz wykonać badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. 

Prace związane z budową wodociągu należy wykonać po przełożeniu 
kanalizacji światłowodowej oraz przed robotami związanym z budową drogi.  

 
 

5. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 
 
Powyższa inwestycja nie jest zaliczana do mogących pogorszyć stan 

środowiska.  
INNE INFORMACJE 
Teren na którym projektuje się inwestycje nie jest wpisany do rejestru 

zabytków. 
Przedmiotowe działki nie stanową terenu górniczego  
 

6. UWAGI DLA WYKONAWCY  
 

Trasa zaprojektowanej sieci winna być wytyczona geodezyjnie poprzez 
upoważnionego geodetę wraz z wytyczeniem reperów roboczych na tracie 
projektowanych odcinków poszczególnych sieci. 

W przypadku na natrafienie w czasie wykonywania robót ziemnych na 
sieci uzbrojenia podziemnego nieuwidocznione na planie sytuacyjnym należy 
powiadomić geodetę, projektanta lub jednostkę zarządzającą daną siecią. 

Całość robót instalacyjno-montażowych wraz z robotami 
towarzyszącymi winna odpowiadać i być zgodna z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Mont.- część II „ i Polskimi Normami. 
Przed zasypaniem poszczególnych odcinków poszczególnych sieć należy 
wykonać próby zgodnie z ww „Warunkami”. Całość wykonanej infrastruktury 
podziemnej należy zinwentaryzować geodezyjnie i naniesienie na właściwe 
mapy sytuacyjno-wysokościowe. Na całości wykonanych rurociągów na 
głębokości 50-60 pod powierzchnią terenu należy ułożyć taśmy oznaczeniową. 

Sieć wodociągowa – taśma niebieska 
 

 
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 



Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej na działkach 742/53, 518/4, 518/5, 518/6 obr. 1 w mieście Dębica. 

_________________________________________________________ 

str. 22 

 

 
W trasie projektowanego przewodu wodociągowego występują 

następujące warunki gruntowo-wodne rzędna 192.90[m]: 
0,00-0,30- gleba szara (warstwa Ic) 
0,30-1,30- glina pylasta szara (warstwa Ic) 
1,30-1,70- glina piaszczysta (warstwa Ic) 
1,70-2,40- pył popielato szary (warstwa Ic) 
2,40-3,20- glina pylasta szara (warstwa Ic) 
3,10- głębokość zwierciadła wody  
 

8. SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA 
 

Na projektowanej trasie sieć wodociągowa krzyżuje się z następującymi 
obiektami (szczegóły na rys3): 
- sieć telefoniczna i światłowodowa 
- linia energetyczna  
- kanalizacja deszczowa 
- kanalizacja sanitarna 
- ciepłociąg   
 

9. WYTYCZNE DO MONTAŻU 
 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i uzgodnieniami 
branżowymi. 
RUROCIĄGI 
Wszystkie rurociągi zewnętrzne wykonać z tworzyw sztucznych PE100 
SDR17 PN10 *160mm. Odcinki rur łączyć metodą zgrzewania.  
W miejscu przekroczenia torów, rurę przewodową wodociągową należy 
umieścić w rurze ochronnej na rzędnych zgodnie z załączonym profilem 
podłużnym przekroczenia. Przed przystąpieniem do prac ziemnych 
należy wykonać ręczne przekopy kontrolne. Wszelkie prace ziemne w 
pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem pracowników zarządcy poszczególnych sieci. 
Odkryte na czas robót kable telekomunikacyjne oraz energetyczne 
należy zabezpieczyć poprzez podwieszenie, osłonięcie dwu-dzielnymi 
rurami ochronnymi typu Arota, przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
kradzieżą. Przy wykonywaniu robót metodą bezwykopową należy 
zachować szczególne środki ostrożności, wykonanie przewiertu zlecić 
wyspecjalizowanej, doświadczonej w wykonywaniu tego typu 
technologii, firmie. W razie stwierdzenia kolizji projektowanego 
wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy skontaktować 
się z. W przypadku niezachowania normatywnych odległości od 
istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego, należy nałożyć 
rurę dwudzielną AROTA dł. min2,0 m na kable, w przypadku 
skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, a 
studzienki obłożyć ściankami izolującymi. Wszystkie rury i kształtki 
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powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.  
ARMATURA 

Przy montażu armatury na kolektorach należy stosować się do 
instrukcji i wytycznych montażu poszczególnych producentów i 
dostawców. Przy zamawianiu poszczególnej armatury należy zwrócić 
uwagę czy dany produkt posiada dopuszczenia do stosowania go na 
terenie Polski np.: aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
inne zgodne z Prawem Budowlanym. 
 

10. INFORMACJA BIOZ 
 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji 

robót. 
 
- wpadnięcie do wykopów – występuje w obrębie wszystkich wykopów 
- zasypanie urobkiem – występuje w wykopach posiadających 

bezpieczne nachylenie skarp oraz o ścianach pionowych bez rozparcia o 
głębokości większej niż 1,5m  

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie 
placu budowy i zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego 
przemieszczania materiałów i przedmiotów przez cały czas trwania budowy 

- kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie 
placu budowy i zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów 

- porażeniem prądem elektrycznym – występuje przez cały okres 
trwania budowy w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi 
urządzeniami zasilanymi energią elektryczną  

- potknięcie i poślizgnięcie na tym samym poziomie – nierówności 
terenu, namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie 

- uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas 
trwania budowy na placu budowy i zapleczu budowy 

- hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych i 
elektronarzędzi 

- urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu 
materiałów przez cały okres trwania budowy 

 
 
Instruktaż pracowników. 
 
Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być 

przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji 
robót związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić 
indywidualny instruktaż polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac  
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących 

zagrożeniach podczas realizacji robót  
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- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia. 

 
Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 
 
  Dla zapobiegnięcia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki: 
-  oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 
-  stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 
-  zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia 
do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób 
zagrożonych lub poszkodowanych) 

zaleca się aby pojazd budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie 
wysyłał sygnał dźwiękowy 
 

 
  Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki 
i ewentualnie inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.  

 
   

 
 

 
 














