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OPIS TECHNICZY 

 

do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności kulturalno – 

społecznej w miejscowości Kozów gm. Smyków na działce nr ewid. 142/1, 143/1. 

 

 

● Podstawa opracowania 

- umowa zawarta z Inwestorem 

- umowa o zaopatrzenie w wodę Nr 45/2009 z dnia 31.10.2009r. 

- decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2.2013 z dnia      

  23.07.2013r. 

- opinia ZUDP Nr  U-619/2013 

- podkłady geodezyjne i architektoniczne 

- projekt budowlany instalacji w budynku 

- wizja lokalna w terenie inwestycji 

- obowiązujące przepisy i normy 

 

● Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowy przyłącza wodociągowego               

i kanalizacyjnego (sanitarnego i deszczowego) do budynku użyteczności kulturalno – 

społecznej w miejscowości Kozów, gmina Smyków na działce nr ewid. 142/1, 143/1. 

Projektowana długość przyłącza wodociągowego – 4.25m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Projektowane przył ącze wodoci ągowe 

 

• Dobór wodomierza  

Przybór sanitarny 

Wymagane 
ciśnienie 

Normatywny wypływ 
wody 

Ilość 
[szt.] 

Razem 
wypływ 

normatywny qn 
[dm3/s] [MPa] zimnej ciepłej 

tyko 
zimnej 

lub 
ciepłej 

Baterie czerpalne do:                 
- umywalek dn15 0,10 0,070 0,070 -- 8 0,56 + 0,56 
- zlewozmywaków dn15 0,10 0,070 0,070 -- 4 0,28 + 0,28 
- natrysków dn15 0,10 0,15 0,15 -- 2 0,30 + 0,30 
zawór czerpalny                              
z perlatorem dn 15 0,10 -- -- 0,15 6 0,90 
zawór spłukujący 
pisuaru dn 15 0,10 -- -- 0,30 2 0,60 

płuczka zbiornikowa 
dn15 0,05 

-- -- 0,13 5 
0,65 

OGÓŁEM qn [dm3/s]: 
w.z. 3,29 
w.c. 1,14 

 
Przepływ obliczeniowy wody zimnej: 

q = 0,682 x (∑qn)
0,45 – 0,14 = 0,682 x (3,29)0,45 – 0,14 = 1,03 [dm3/s] 

 

Umowny przepływ obliczeniowy: 

qw = 2 x q = 2 x 1,03 = 2,06 [dm3/s] x 3,6 = 7,42 [m3/h]   

 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej typ JS 6                

(DN 32) firmy PoWoGaz  o parametrach: 

- max przepływ: qmax = 12 m3/h; 

- nom. przepływ: qn = 6 m3/h; 

- min. przepływ: qmin = 0,12 m3/h; 

- długość wodomierza: L = 260mm; 

- gwint króćca: G = 1¼’’ (DN 32). 

 

Celem pomiaru pobranej ilości wody w budynku zaprojektowano wodomierz 

skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej typu JS 6 DN 32 mm, np. firmy 

PoWoGaz. Zaleca się aby wodomierz umieścić na konsoli wodomierzowej                        



DN 32mm. W zestawie wodomierzowym zaprojektowano zawory kulowe przelotowe 

Ø32mm oraz zawór kulowy przelotowy ze spustem wody Ø32mm. Dodatkowo za 

zaworem kulowym przelotowym ze spustem wody, w podejściu wodomierzowym 

zainstalować należy filtr siatkowy z osadnikiem Ø32 mm, np. Y222 firmy Danfoss 

oraz zawór antyskażeniowy Ø32 mm, np. EA-RV 280 firmy Honeywell. Przed 

wodomierzem należy zachować prosty odcinek długości L>=5D i L>=3D za 

wodomierzem (D-średnica przyłącza), co jest zachowane w zaprojektowanym węźle 

wodomierzowym. 

 

• Opis projektowanego przył ącza wodoci ągowego 

 Zaopatrzenie w wodę budynku przewidziane jest z istniejącej sieci 

wodociągowej z PVC DN 160mm. Po dokonaniu odkrywki wodociągu dokonać 

włączenia za pomocą nawiertki, np. firmy Akwa, typ NCS PN 16 160/2’’. 

Zaraz za opaską do nawiercania należy zainstalować zasuwę klinową 

kołnierzową DN 50, np. firmy Akwa, typ GJS-500-7, ze sztywną obudową, kołnierzem 

żeliwnym i skrzynką uliczną. Pod zasuwą należy umieścić blok oporowy w celu 

zabezpieczenia przyłącza przed uszkodzeniem w wyniku najechania pojazdu                       

o znacznej masie własnej. Na trwałym ogrodzeniu, celem oznaczenia miejsca 

lokalizacji zasuwy, należy zamontować tabliczkę lokalizacyjną.  

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur PE 100, SDR 11, PN 12,5,                            

Ø50 x 4,6 mm. 

Przyłącze należy układać ze spadkiem 3,0% w kierunku wodociągu (szczegóły 

w części graficznej projektu). Głębokość posadowienia przyłącza nie może być 

mniejsza niż 1,5 m od poziomu terenu wg rzędnych przedstawionych na rysunku 

profilu przyłącza wodociągowego. 

Rury PE należy układać na 20 cm warstwie piasku. Zasypkę należy wykonać 

piaskiem warstwą 20 cm. 

Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną koloru 

niebieskiego z wtopioną wkładką metalową. Wzdłuż trasy rurociągu należy 

pozostawić pas terenu o szerokości 2,0 m, wolny od elementów zagospodarowania, 

nie obsadzony drzewami ani krzewami.  

Trasę przyłącza wodociągowego powinien wyznaczyć geodeta uprawniony, na 

podstawie zagospodarowania terenu. 

Przejście przyłącza wody pod fundamentem oraz pod przejazdem wykonać              



w stalowej rurze ochronnej o średnicy 80mm. 

 Przed włączeniem przyłącza wodociągowego do eksploatacji należy 

przeprowadzić próby szczelności i odbiór techniczny. 

 Przed rozpoczęciem próby szczelności przewodu wodociągowego należy 

rurociąg napełnić wodą i dobijać taką ilość wody pompką hydrauliczną, aby uzyskać 

ciśnienie 1,0 MPa. Po ustabilizowaniu się ciśnienia w rurociągu próbę przeprowadzać 

w okresie 30 minut przy udziale przedstawiciela użytkownika wodociągu. Po 

zakończeniu próby z wynikiem pozytywnym (brak spadku ciśnienia), przyłącze 

wodociągowe poddać płukaniu, a następnie dezynfekować chlorowym roztworem 

wodnym o stężeniu 20-30mg chloru wodnego w dm3 wody (czas przetrzymywania 

roztworu – 48h). Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociąg należy ponownie dobrze 

przepłukać czystą wodą i wykonać analizę bakteriologiczną. 

Woda na cele budowy będzie dostarczana w zbiornikach – cysternach.                    

W związku z powyższym nie istnieje konieczność opomiarowania poboru wody. 

 

• Opis w ęzła wodomierzowego 

Celem pomiaru pobranej ilości wody w budynku zaprojektowano wodomierz 

skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej typu JS 6 DN 32 mm, np. firmy 

PoWoGaz, który należy zainstalować w miejscu dostępnym do dokonania odczytu 

(pom. 0.13 – garaż dwustanowiskowy). Zaleca się aby wodomierz umieścić na 

konsoli wodomierzowej DN 32mm. W zestawie wodomierzowym zaprojektowano 

zawory kulowe przelotowe Ø32mm oraz zawór kulowy przelotowy ze spustem wody 

Ø32mm. Dodatkowo za zaworem kulowym przelotowym ze spustem wody,                         

w podejściu wodomierzowym zainstalować należy filtr siatkowy z osadnikiem                   

Ø32 mm, np. Y222 firmy Danfoss oraz zawór antyskażeniowy Ø32 mm, np. EA-RV 

280 firmy Honeywell. Przed wodomierzem należy zachować prosty odcinek długości 

L>=5D i L>=3D za wodomierzem (D-średnica przyłącza), co jest zachowane                                   

w zaprojektowanym węźle wodomierzowym. 

 

 

 

 

 

 



• UWAGI KOŃCOWE 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – instalacje sanitarne i przemysłowe” 

oraz wiedzą i sztuką budowlaną przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 

Budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przewiduje się poprzez 

wykonanie wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 

umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywać 

mechanicznie a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie                           

z zachowaniem należytej ostrożności.   

Należy zachować odległość minimum 2,0 m od drzew, krzewów oraz obiektów 

małej architektury od projektowanego przyłącza. 

Przed zasypaniem wykopów dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej przez geodetę uprawnionego. 

 Wszystkie materiały użyte do realizacji budowy powinny posiadać wymagane 

prawem atesty. 

 Po dokonaniu odbioru technicznego przystąpić do zawarcia umowy na 

dostawę wody oraz odbiór ścieków z Gminą Smyków. 

 

 

Uwaga:  dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń o parametrach nie 

gorszych od zastosowanych posiadających odpowiednie atesty. Należy je dobrać 

zgodnie z instrukcją producenta i obowiązującymi normami. 

 

 

                                                                                                Opracował: 

inż. Ryszard Fabrowski 

upr. 27/66 

 


