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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na terenie posesji w 

Salacie gm. Smyków oznaczonej numerem geodezyjnym 60, 61 został opracowany z zgodnie 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami. 
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ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ                                            
I  KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI KULTURANO – 

SPOŁECZNEJ  ŚWIETLICY 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA . 

 Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku  świetlicy będzie projektowane 

przyłącze wodociągowe z istniejącego wodociągu lokalnego Φ160 DZ. 514/4. 

Unieszkodliwianie powstałych ścieków sanitarnych poprzez odprowadzenie ich projektowanym 

przyłączem kanalizacyjnym PCV Φ160 do kanalizacji sanitarnej. Budowa przyłącza 

wodociągowego i  kanalizacyjnego na potrzeby doprowadzenia wody i  odprowadzenia 

ścieków z budynku użyteczności  kulturalno –społecznej –świetlicy miejscowości Salata, 

działka  nr  60 i 61 w związku z realizacją projektu budowlanego: „Budowa budynku 

użyteczności  kulturalno –społecznej –świetlicy miejscowości Salata”. 

 
  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

  Podstawę opracowania stanowią : 

- projekt budowlany budynku świetlicy , 

- obowiązujące normy i przepisy : 

• PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu.” 

• PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.” 

• PN-81/B-10700 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody.” 

• z PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciążenia cieplnego.” 

• PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.   

(Dz. U. Nr 75, poz. 690).  

- -  katalogi i prospekty konieczne do doboru armatury instalacji wody zimnej, ciepłej,    

         i kanalizacji. 

- Zlecenie inwestora,Mapa do sytuacyjno wysokościowa  

- Założenia techniczne i eksploatacyjne uzgodnione z inwestorem  
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-  Założenia techniczne i eksploatacyjne uzgodnione z inwestorem  

-  Warunki techniczne z   15.06. 2016 Znak B.7030.3.2016. 

-  PROTOKÓŁ GN. 6630.94.2016 NARADY KOORDYNACYJNEJ  16.06.2016r.  

 

   

 

3. TEREN INWESTYCJI 

Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie dz. 61, i 60 miejscowość Salata  obręb Smyków.  

W granicach działki przebiega infrastruktura wodociągowa , energetyczna i kanalizacyjna w 

trakcie realizacji zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 

Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, 

Adamów, Piaski Królewieckie”. 

 

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE -  OPIS TECHNICZNY 

 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do  budowanej kanalizacji   odprowadzane będą ścieki 

bytowe z budynku użyteczności  kulturalno –społecznej –świetlicy miejscowości Salata”.  

Ścieki odprowadzane będą do studni zbiorczej usytuowanej na kanalizacji ogólnospławnej               

S 328 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości 

Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski 

Królewieckie” i warunkami technicznymi  z  11.04.2016 Znak B.7030.6.2016.  

Przyłącze wodociągowe należy wykonać  częściowo przewiertem PE fi 40    w rurze ochronnej 

stalowej, prowadzonej  zgodnie z warunkami  i dokumentacją 

 

Ilość odbiorników wody w budynku bez zmian. 

Obliczenie ilości ścieków bytowych  wg normy PN-92/B-01707. 

 

• obliczeniowa ilość ścieków bytowych dla 4szt umywalek, zlewozmywaków, i misek 

ustępowych 2 szt. wynosi: 

 
 

qs = K√ΣAWs = 0,5√6 x 0,5 + 6 x 1,0 + 6 x 2,5 + 6 x 1,0 = 3,87dm3/s 
 
 
Ponieważ projektowane przyłącze kanalizacyjne ułożone na  posesji zaprojektowano je z rur 

PVC-U klasy S łączoną  kielichowo  na uszczelki  dwuelementowe  Sewer –Lok  o średnicy 

160/4,7 . 
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Obliczenie przepływu w przyłączu kanalizacyjnym 
 
 
Nazwa 
odcinka 
 

 
Przepływ 
[dm³/s] 
 

 
Spadek 
[‰] 
 

Średnica 
[mm] 
 

Wypełn. 
[%] 
 

Prędkość 
[m/s] 
 

Przepływ 
100% 
[dm³/s] 
 
 

Prędkość 
100% 
[m/s] 
 

Chrop. 
[mm] 
 

1 
 
 

7,8 
 

39 
 

160 
 

34 
 

1,47 
 

39,8 
 

2,23 0,25 
 

 
Prędkość przepływu w przyłączu dla warunków obliczeniowych wynosi 1,47m/s i jest większa  

od prędkości samooczyszczania wynoszącą 0,8m/s. 

 
Na przyłączu wykonać studzienkę rewizyjne: SR -1  przelotową. Zaprojektowano studzienkę 

przelotową WAVIN typ TEGRA lub równoważne o średnicy 425mm z kinetą zbiorczą  (S-1) , 

rurą karbowaną, rurą teleskopową, i pokrywą żeliwną D-400. Studzienki posadowić na 10cm 

podsypce cementowo-piaskowej  Wentylacja przykanalika poprzez piony kanalizacyjne w 

budynku zakończone rurami wywiewnymi, oraz dodatkowo poprzez otwory w pokrywach 

studzienek. Całość kanalizacji wykonać metodą wykopu otwartego. Po odsłonięciu kabli 

energetycznych i telefonicznych zabezpieczyć je rurami dwudzielnymi PE typu „Arot” o 

długości większej o 1m od szerokości wykopu (montaż po 0,5m w gruncie po każdej stronie 

wykopu). Wykopy należy wykonać o skarpach pionowych z szalunkiem na całej długości i 

wysokości. Ten sposób wykonawstwa podyktowany jest warunkami, w których wykopy te będą 

realizowane, a więc w gruncie niestabilnym, o głębokości większej jak 1,0 m. Wykopy 

wykonywać mechanicznie, a w miejscach kolizji z innymi sieciami ręcznie. Szerokość wykopu 

minimum 1.0 m o głębokości według profilu.  Wydobyty grunt powinien być składowany z 

jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy  krawędzią wykopu, a krawędzią odkładu 

pasa terenu o szerokości 1,0 m dla komunikacji. Montaż rur w wykopie oraz ich zasypkę 

wykonać z zachowaniem tzw. montażu starannego, wg instrukcji TEPPFA, PN-ENV 1046 oraz 

załącznik B do normy PN-EN 13476-1. Rury układać należy na wcześniej przygotowanym 

podłożu. Wyrównane dno wykopu wypełnić podsypką z piasku o grubości 10cm, który należy 

wyrównać w taki sposób, by jego górna powierzchnia była zgodna z projektowanym 

zagłębieniem i spadkiem rurociągu. Warstwa podsypki powinna być niezagęszczona dla 

swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. Na tak przygotowanym 

podłożu wykonać prace montażowe rurociągu. Niedopuszczalne jest pozostawienie nierównej 

warstwy wyrównującej – prowadzi to do powstawania pustek oraz nierównego ułożenia dna 

przewodu. Po zakończeniu robót montażowych przykanalik poddać próbie szczelności zgodnie 

z PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy 

odbiorze.  Następnie wykonać obsypkę boczną ułożonego rurociągu piaskiem do połowy 

średnicy rury. Warstwę tą zagęścić najpierw ręcznie, a następnie mechanicznie. Po 

zagęszczeniu obsypki bocznej przykanalik zasypać gruntem rodzimym (pozbawionym kamieni, 
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grud i innych materiałów mogących uszkodzić ściankę rur) do wysokości 30cm nad wierzch 

rurociągu. Zasypkę zagęścić mechanicznie. Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem 

rodzimym warstwami 50cm z zagęszczeniem mechanicznym każdej z nich. Zasypkę w 

strefach kolizji z innymi sieciami wykonać warstwami grubości 0,15 m przy zagęszczeniu 

ręcznym i 0,30 m przy zagęszczeniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 

nasypowego Is dla poszczególnych warstw i całego przekroju  zasypki nie powinien być 

mniejszy od 0,98. Po zakończeniu robót nawierzchnie utwardzone ( nawierzchnia  asfaltowa 

jezdni) przywrócić do pierwotnego stanu. 

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Zasilanie projektowanego budynku należy wykonać poprzez wpięcie do istniejącego przewodu 

PVC Ø 160  zlokalizowanym na działkach 514/4 w miejscowości Salata. Woda będzie 

pobierana na cele socjalno-bytowe oraz p.poż.  Projektowany węzeł wyłączeniowy wykonać 

przy użyciu opasko nawiertaki Hawex 160/40 mm. Na odejściu zamontować zasuwę 

odcinającą klinową, bezgniazdową z miękkim uszczelnieniem klina i bez dławicowym 

uszczelnieniem wrzeciona wraz z odbudową teleskopową i skrzynką uliczną. Nawiercenie 

należy wykonać na czynnym wodociągu bez jego wyłączenia i spustu wody. Przewidywany 

pobór wody kształtować będzie się na poziomie 0,4m³/d (na cele socjalno-bytowe) i 3,60 m³/d  

(na cele wewnętrznej ochrony p.poż). Przyłącze będzie wykonywane z rur PE o średnicy  Ø40 

mm i długości ok. 33 m. Na całej długości przyłącza wodociągowego należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą z foli PCV z wtopiona ścieżką metaliczna.   Po wejściu instalacji do budynku 

należy zamontować zestaw wodomierzowy z dwoma zaworami odcinającymi DN 40 (przed i 

za wodomierzem) wodomierzem  (np. APATOR POWOGAZ, jednostrumieniowy, Q3 = 5,0 

m³/h klasa R160) i zaworem antyskażeniowym EA.Wodomierz powinien znajdować się w 

miejscu ogólnie dostępnym do odczytu i czynności kontrolnych. Rurociąg układać na 

głębokości zapewniającej min przykrycie. W przypadku braku możliwości zachowania warunku 

minimalnego przykrycia (krótkie odcinki), rurociąg ocieplić warstwą izolatora, np. kremazytu 

(min. 30 cm). Przyłącze wykonane będzie metodą wykopu otwartego.  Odcinek na metr od 

zewnętrznego czoła fundamentu do zaworu odcinającego instalację wodociągową  w 

przypadku pożaru wykonać z rury Fe40. Przed i pod przegrodami budowlanymi przewód 

prowadzić w tulejach ochronnych  wypełnionych pianką poliuretanową lub Olkitem.  

 

Sprawdzanie średnicy przyłącza 

Korzystając z nomogramu rur PE dobrano średnice przyłącza Ø 40 mm (PEØ55 mm). Przy 

takiej średnicy prędkość przepływu wody wyniesie ok. 0,8 m/s, spełniając warunek max 

zalecanej prędkości przepływu, tj. 1m/s Przejście pod fundamentami wykonać w stalowej rurze 

ochronnej. Projekt zakłada ułożenie przyłacza metodą  wykopu otwartego. Lokalizację zasuwy 

oznakować tabliczka orientacyjna zgodnie z normą PN-B-09700.  
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5. ROBOTY ZIEMNE 

 

Wykop wykonać jako wąskoprzestrzenne z umocnieniem pełnym ścian wykopu balami 

drewnianymi wypraskami wg wymagań normy PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. Rurociągi prowadzić zgodnie z częścią rysunkową, 

zwracając uwagę by nie naruszać podłoża przy głębieniu wykopu oraz by podłoże nie 

zawierało gród i kamieni. Przyłącza ułożyć na podsypce z piasku średnioziarnistego                            

o grubości 20 cm, z jednoczesnym jej zagęszczeniem.  Przy wykonaniu obsypki  należy 

zwrócić szczególną uwagę na właściwe zgęszczenie gruntu w tzw. pachach rur. Zagęszczenie 

to wykonać ubijakami wykonanymi z miękkiego drewna. Po wykonaniu obsypki należy 

przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną pod względem sytuacyjnym i wysokościowym 

ułożonych przyłączy.  Następnie wykonać 30 centymetrową zasypkę (ponad wierzch rury). 

Ułożyć taśmy ostrzegawcze z folii z wkładem metalicznym. W celu możliwości lokalizacji 

przyłącza wodociągowego należy umieścić w skrzynce zasuwy, a z drugiej strony przy 

wodomierzu. Zasypkę wykonać z piasku lub gruntu rodzimego, o ile tworzą go grunty 

piaszczyste bez grud i kamieni. 

Zasypanie rurociągu należy wykonać w trzech etapach: 

- wykonać obsypkę rurociągu z wyłączeniem złączy 

- wykonać próbę szczelności i uzupełnić obsypkę na połączeniach, 

- zasypać wykop do powierzchni terenu  

 

W trakcie zasypywania wykopu należy zadbać o właściwe zagęszczenie materiału 

zasypowego. Zagęszczenie wykonywać warstwami 30 centymetrowymi. 

 

6.0 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 

gruntowo-wodnych. Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić  rurociągiem 

tymczasowym na tereny zielone w granicach działki Inwestora. Przed wprowadzeniem tych 

wód należy odseparować piasek. W tym celu na rurociągu należy zainstalować osadnik 

piasku. 

 

7.0 Wytyczne wykonania i odbioru przyłącza 

Materiały stosowane do budowy powinny być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r               

o wyrobach budowlanych oraz muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia 

dostosowania w budownictwie Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi 

integralną część dokumentacji projektowej. Roboty wykonać zgodnie z: 

� normą PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania                      

i badania przy odbiorze. 
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� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

�  cz. II – Instalacje sanitarne 

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 

 

8.0 UWAGI  

a) przed przystąpieniem do wykonania robót uzyskać zgodę zarządcy drogi sprawdzić rzędne: 

terenu, osi istniejących rurociągów, jak również ich lokalizację, 

b) całość robót wykonać z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań zawartych w rozporządzeniu „w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i „warunkach technicznych wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, 

Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r. oraz instrukcjami branżowymi i 

zaleceniami producentów, 

c) przed przystąpieniem do wykonania robót należy zapoznać się z częścią graficzną                       

i opisową dokumentacji  

d) roboty ziemne wykonać w okresie bezdeszczowym i przy dodatnich temperaturach 

powietrza, 

e) przyłącz może wykonać tylko firma posiadająca stosowne uprawnienia  

f) zabezpieczyć wykopy poprzez wydzielenie zaporami min 1 m od krawędzi wykopów,  

g) teren przywrócić do stanu pierwotnego  

h) zapoznać się i stosować zapisy warunków  technicznych przyłączenia do sieci, 

uzgodnień z Zarządcą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Całość prac wykonać zgodnie z; 

- przepisami bhp 

- obowiązującymi normami 

- instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów.  
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mgr inż. Małgorzata Łysiak Kowalczyk 


