


Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych 

 przy ul. 1-go Maja 140, 142, 144 w Kielcach 

                                                                                                                                                     1 

 

 

SPIS TREŚCI. 

 

A. OPIS TECHNICZNY. 

 

1. Zlecenie Inwestora. 

2.  Zakres opracowania. 

3.  Opis stanu istniejącego 

4.  Opis wodociągu. 

5.  Pomiar zuŜycia wody. 

6.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 

7.  Warunki wykonania i odbioru. 

8.  Załączniki. 

9.  Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 

B. SPIS RYSUNKÓW. 

 

 

1. 
 

Plan sytuacyjno - wysokościowy.                                                                              1:500 

2. 
 

Profil wodociągu. 1:100/500 

3. 
 

Szczegół połączeniowy węzła  

4. 
 

Komora wodomierzowa 1:25 

4a Komora – konstrukcja  1:25 
5. 
 

Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej. 1:100/500 

6. 
 

Studnia kanalizacyjna – rysunek typowy 1:25 

7. 
 

Sposób zabezpieczenia skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 1:20 

 

 

 



Projekt przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych 

 przy ul. 1-go Maja 140, 142, 144 w Kielcach 

                                                                                                                                                     2 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

� Zlecenie Inwestora. 

� Plan sytuacyjno - wysokościowy. 

� Warunki techniczne na dostawę wody dla istniejących budynków mieszkalnych przy     

ul. 1-go Maja 140, 142, 144 w Kielcach wydane dn. 19.02.2007 r. TT–W/ 296/ 353/ 

07 

� Opinia ZUD  

� Obowiązujące normy i literatura techniczna. 

� Wizja lokalne w terenie. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

 Opracowanie niniejsze obejmuje: 

••••    doprowadzenie wody do istniejących budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 

140, 142, 144 w Kielcach, 

••••     przyłącze kanalizacji sanitarnej z  istniejących budynków mieszkalnych do dwóch 

zbiorników bezodpływowych. 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

 

 Obecnie budynki mieszkalne zlokalizowany ul. 1-go Maja 140, 142, 144 nie mają  

podłączenia do sieci wodociągowej ani do kanalizacji sanitarnej (w rejonie budynków nie ma 

sieci kanalizacji sanitarnej). Aktualnie w bliskiej okolicy znajduje się zdrój uliczny                  

wykorzystywany do potrzeb mieszkańców rozpatrywanych posesji. Docelowo przewiduje się 

budowę przyłącza wodociągowego z włączeniem do miejskiej sieci wodociągowej oraz            

budowę dwóch zbiorników bezodpływowych, które po wybudowaniu w okolicy sieci            

sanitarnej moŜna przystosować jako studnie i połączyć przyłączem kanalizacji sanitarnej. 
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4. OPIS WODOCIĄGU. 

 

Projektowane  przyłącze  wodociągowe naleŜy  włączyć do sieci wodociągowej   

Ø100mm poprzez montaŜ trójnika. Miejsce włączenia zlokalizowano przed istniejącą studnią 

wodomierzową SW w punkcie A.   

Węzły połączeniowe w obrębie przyłącza wykonać według rysunków montaŜowych           

zawartych w opracowaniu.  

 

Odcinek główny przyłącza do komory wodomierzowej zaprojektowano z rur                

Ŝeliwnych sferoidalnych DN100mm. Następnie od komory do miejsca montaŜu hydrantu         

zaprojektowano z rur PE-80 SDR11 PN12,5 Ø90x8,2mm z polietylenu wysokiej gęstości.  

Spadek przyłącza w kierunku punktu włączenia waha się od 1,0% do 6,0%.                                    

W celu opomiarowania ilości zuŜytej wody przewidziano w komorze wodomierz sprzęŜony 

typu MW/JS50/2,5-S DN50mm umieszczony 0,70m od poziomu posadzki.  

 

  Przebieg projektowanej trasy przyłącza wodociągowego przedstawiono na rys. 1.           

Posadowienie pokazano na profilu rys. 4. 

 

 Przewody rozprowadzające przyłącza zaprojektowano z rur PE-80 SDR11 PN12,5  

Ø40x3,7mm, Ø32x2,9mm z polietylenu wysokiej gęstości.  

Rury i kształtki łączyć na drodze zgrzewania czołowego lub za pomocą złączek                      

elektrooporowych. Do połączenia kształtek kołnierzowych naleŜy uŜywać śrub nierdzewnych. 

 

 Na poszczególnych przyłączach w odległości 0,50m od wejścia do budynków            

wykonać przejście z PE na stal. Przejście wykonać jako zaciskowe za pomocą złączki          

zaciskowej PE/STAL. Przejście rury przewodowej pod fundamentem wykonać w rurze           

osłonowej stalowej lub PE większej o 2 dymensje od rury przewodowej. W celu                  

zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnętrznej wodociągu naleŜy zastosować 

płozy dystansowe. Uszczelnienie końców rury ochronnej wykonać łańcuchem                   

uszczelniającym  lub przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą ochronną uszczelnić sznurem białym 

oraz kitem trwale plastycznym np. Olkit, Polkit. 
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 Wodociąg poddać próbie szczelności na ciśnienie pn=1.0 MPa zgodnie                                    

z PN-97/B-10725. Przed oddaniem do eksploatacji przyłącze wodociągowe dokładnie                  

przepłukać i zdezynfekować.  

 

Projektowany hydrant przeciwpoŜarowy. 

W rejonie istniejących budynków (140, 142 i 144) zlokalizowany jest podziemny hydrant 

przeciwpoŜarowy (okolice studni wodomierzowej SW). Swoim zasięgiem nie obejmuje 

ostatniego w zabudowie budynku nr 144. W celu zabezpieczenia przeciwpoŜarowego na              

projektowanym przyłączu przewidziano podziemny hydrant z podwójnym zamknięciem 

DN80mm. Wybór hydrantu podziemnego ma uzasadnienie w jego lokalizacji. Teren w tym 

miejscu jest wykorzystywany jako droga dojazdowa i plac manewrowy. Zaprojektowane             

hydrantu nadziemnego stworzyłoby zagroŜenie bezpieczeństwa ruchu. 

  

5. POMIAR ZUśYCIA WODY. 

 

Pomiar zuŜycia wody dla budynku odbywał się będzie  za wejściem wodociągu do           

budynku w przedsionku. 

 

Dobór wodomierza głównego dla budynków 140, 142, 144 oraz na cele p-poŜ: 

ZuŜycie wody obliczono w oparciu o normę PN-92/B-01706. 

 

Urządzenie Ilość qnor. qnz.+qnc. qnor. 

  [szt.] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] 

1 2 3 4 5 

Płuczka ustępowa 14 0,13 0,13 1,82 

Umywalka 17 0,07 0,07 1,19 

Natrysk 14 0,15 0,15 2,10 

 

  qobl. = 1,28 l/s = 4,60 m3/h 

-     obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne wynosi: 

              qSOC= 1,28l/s = 4,60m3/h 
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–    obliczeniowy przepływ wody dla ustalenia wielkości wodomierza: 

Q wod. = 0,15 × Q socj + Q  p.poŜ =    0,15× 1,28+10 =10,19l/s = 36,70 m3/h 

Dobrano zestaw wodomierzowy sprzęŜony MW JS 50/2,5-S DN50       

  –  dla wodomierza odczytano z nomogramu producenta stratę ciśnienia  
      w wysokości: 

∆pwod.g = 36 kPa 

 
Wodomierz zamontować zgodnie z normą PN-B-10720 ze stycznia 1998r. 

Przed wodomierzem przewidziano zabudowę filtru kołnierzowego z zaworem upustowym typ 

Y333P DN50. 

     - dla filtra odczytano stratę ciśnienia z  nomogramu producenta w wysokości: 

 ∆pfiltr = 24kPa 

Zgodnie z wymogami normy PN-B-01706/Az1:1999 zaprojektowano zawór   antyskaŜeniowy 

typ EA 423RE DN50. 

     - dla zaworu antyskaŜeniowego odczytano stratę ciśnienia z nomogramu producenta              

        w wysokości: 

   ∆pEA423RE = 26kPa 

 

 W chwili obecnej w rozwaŜanych budynkach przy ul. 1-go Maja 140, 420, 144 nie ma 

instalacji wewnętrznej, ale przewiduje się jej wykonanie, dlatego teŜ w obliczeniach przyjęto 

powyŜsze załoŜenia. 

6. OPIS PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

 

 Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku odprowadzane będą do dwóch szamb na   te-

renie działki. Przewidziano dwa bezodpływowe zbiorniki na ścieki prefabrykowane                        

o pojemności 5,0m³ i 9,5m³.  

 Zaprojektowano prefabrykowane Ŝelbetowe szczelne zbiorniki bezodpływowe.          

Pod zbiorniki wykonać fundament z chudego betony grubości 15cm. Na płycie pokrywowej 

osadzić właz Ŝeliwny typu cięŜkiego C-250 na zaprawie cementowej marki „80”. Regulację 

wysokości osadzenia włazu przeprowadzić poprzez wykonanie podmurówki z cegły           

klinkierowej klasy „35” na zaprawie cementowej marki „80”. Powierzchnie zewnętrzną 

zbiornika zaizolować bitgumem w ilości 3kg/m2. Przy przejściu rur PVC przez ścianę             
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zbiornika naleŜy stosować przejścia szczelne tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumo-

wym lub złączki PVC/kielich beton. 

 Z budynku mieszkalnego nr 140 ścieki bytowo - gospodarcze będą odprowadzane do 

zbiornika bezodpływowego o pojemności V = 5,0m3 poprzez projektowany przykanalik Ø160 

PVC-U.  Ścieki powstające z budynków nr 142, 144 będą odprowadzane poprzez                  

projektowane przewody z rur PVC - U SRD 41 Ø160 mm do zbiornika bezodpływowego o 

pojemności    V = 9,5m3. Ze względu na zmianę kierunku trasy w obrębie powyŜszego          

przykanalika zaprojektowano studnie  przelotowe DN1200mm. 

Projektowane studzienki S1 i S2 wykonać z kręgów prefabrykowanych φ1,2m (rys.7). 

Płytę denną oraz kinetę wykonać wylewne z  betonu wodoszczelnego B-15. Górną część           

komory wykonać z kręgów Ŝelbetowych. Połączenia kręgów Ŝelbetowych zatrzeć na gładko   

z obu stron zaprawą cementową. Stopnie lub drabinkę złazową wykonać z prętów stalowych      

φ 32mm. Drabinkę zabezpieczyć antykorozyjnie. Kominy  złazowe wykonać przy uŜyciu płyty 

pośredniej  i pokrywowej. Kręgi  oraz  płyty układać na zaprawie cementowej marki „80”. Na 

płycie pokrywowej osadzić włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego C-250 bez wentylacji. Włazy              

osadzić na zaprawie cementowej marki „80”. Regulację wysokości osadzenia włazu                 

przeprowadzić poprzez wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej klasy „35” na zaprawie 

cementowej marki „80”. Powierzchnie zewnętrzną zaizolować bitgumem w ilości 3kg/m2. 

Przy przejściu rur PVC przez ściany studzienek naleŜy stosować przejścia szczelne              

tulejowo-przelotowe z uszczelnieniem gumowym lub złączki PVC/kielich beton. 

 

Przyłącze wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV typu cięŜkiego               

φ160x4,mm. Połączenia rur kielichowe, na uszczelkę gumową z gumy EPDM odpornej na 

substancje występujące w ściekach gospodarczych. Rury przed opuszczeniem do wykopu            

powinny być oczyszczone oraz sprawdzone czy nie posiadają pęknięć lub uszkodzeń. Rury z 

wadami naleŜy odrzucić. 

Trasy przyłączy pokazano na rys. 1, profil na  rys. 6. 

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 

 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne w miejscach 

krzyŜowania się projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem w celu sprawdzenia 
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prawdziwości załoŜonych rzędnych uzbrojenia. O wszystkich odstępstwach naleŜy           

poinformować projektanta w celu dokonania odpowiednich korekt w projekcie.  

 

Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, wzmocnionych 

przez obudowę (odeskowanie, wypraski stalowe). Odległość pomiędzy odeskowaniem           

wykopu a ścianą przewodu powinna wynosić z kaŜdej strony min. 0,3 m. Wykopy naleŜy          

wykonywać sprzętem mechanicznym, a na odcinkach uniemoŜliwiających pracę sprzętu             

mechanicznego roboty wykonywać ręcznie. Przy kolizjach przestrzegać przepisów ogólnych 

BHP oraz postanowień normy PN-B/10736: 1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.”  

Przewody montować przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5o C do 30oC. 

Przewody układać na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypką 20 cm nad wierzch rury.            

Po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a przed 

jego zasypaniem naleŜy przeprowadzić próbę ciśnieniową. Wszystkie złącza winny być           

odkryte dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  

 Przed włączeniem przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej naleŜy przyłącze            

poddać próbie szczelności zgodnie z PN–B–10725/1997 na ciśnienie próbne pn=1,0 MPa =10 

atm Próbę przeprowadzić pod nadzorem administratora sieci wodociągowej tj. WODOCIĄGI 

KIELECKIE Spółka z o.o. Po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed 

oddaniem do eksploatacji przyłącze wodociągowe dokładnie przepłukać czystą wodą.             

Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umoŜliwi ć usunięcie wszystkich                  

zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. JeŜeli woda z przepłukanego 

przewodu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia,              

konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje naleŜy przeprowadzić 4% podchlorynem sodu 

w ilości 200mg/l, czas kontaktu powinien wynosić 24h. Po wykonaniu dezynfekcji naleŜy 

przyłącze ponownie przepłukać z prędkością >2,5 m/s oraz wykonać badania bakteriologiczne 

i fizykochemiczne wody.  

Pozostałą część wykopów naleŜy stopniowo zasypywać gruntem rodzimym, kolejne 

warstwy dokładnie ubijając. Zasypkę moŜna wykonać gruntem rodzimym pod warunkiem, Ŝe 

max wielkość cząstek nie przekracza 6 mm. Teren po zasypaniu wykopów przywrócić do             

stanu pierwotnego. Stopień zagęszczenia powinien wynosić min. 95% zmodyfikowanej próby 

Proctora. 
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Po wykonaniu wodociągu i kanału sanitarnego sporządzić inwentaryzację                                 

powykonawczą geodezyjną. 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z : 

� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych.            

Instalacje sanitarne i przemysłowe - Cz.2. 

� Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.      

� Instrukcją Producenta rur. 

� Normą PN-B/10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów                    

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

� PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

Uwagi: 

� Wykonanie przyłącza naleŜy zgłosić do Wodociągów Kieleckich. 

� Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać przekopy kontrolne w miejscach          

krzyŜowania się projektowanych przyłączy z istniejącym uzbrojeniem w celu                

sprawdzenia prawdziwości załoŜonych rzędnych uzbrojenia. W przypadku innego po-

sadowienia istniejących przewodów naleŜy dokonać odpowiednich korekt w projekcie. 

� Po wykonaniu przyłączy i szamba naleŜy przeprowadzić próby szczelności na         

eksfiltrację zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. 

� Do odbioru technicznego przedłoŜyć inwentaryzację geodezyjną  powykonawczą         

zrealizowanego uzbrojenia.  

� Wykonane przyłączy naleŜy zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów         

Kieleckich. 

� Do odbioru technicznego przedłoŜyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zre-

alizowanego uzbrojenia oraz protokół szczelności szamba. 

 

Projektował: 

inŜ. Monika Burczyn – Wąsik 

 

Opracował: 

mgr inŜ. Bartosz Szeląg 
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1. Wstęp 
 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów 
 

Zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym zakres robót dla 
przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie: 

� odcinka przyłącza wodociągowego z Ŝeliwa sferoidalnego Ø100mm dł. 
22,7mb,  

• komory wodomierzowej Ŝelbetowej wylewanej na mokro wraz z 
wyposaŜeniem, 

• odcinka przyłącza wodociągowego z PE Ø90mm dł. 56,7mb,   
• odcinka przyłącza wodociągowego z PE Ø40mm dł. 18,2mb,  
• odcinka przyłącza wodociągowego z PE Ø32mm dł. 15,5mb,  
• wraz uzbrojeniem zasuwami odcinającymi, będące odgałęzieniem od 

istniejącego wodociągu Ŝeliwnego DN100mm z włączeniem w 
istniejącej studni wodomierzowej. 

• odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej Φ160mm do dwóch 
szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

Projektowane przyłącza wodociągowe będą układane w chodnikach,  
częściowo w wewnętrznych drogach  gruntowych i w terenach zielonych. 
Na swej trasie krzyŜuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: 
kanałem deszczowym, kablami elektroenergetycznymi. 

 

 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
ZagroŜenie mogą stwarzać podziemne i nadziemne kable 
elektroenergetyczne oraz ciągi jezdne drogi wewnątrzosiedlowej. 
 



 2

 
5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych  
 
  
• Zasypanie pracownika w wykopie 
• Woda gruntowa powodująca podtapianie wykopów 
• Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robót montaŜowych przy 

pomocy dźwigu 
• Potrącenie pracownika przez samochód przy robotach prowadzonych w 

ciągach jezdnych 
• Przebywanie w pobliŜu i praca sprzętem zmechanizowanym typu 

spychacz, koparka, wibrator, młoty pneumatyczne 
• PoraŜenie prądem w przypadku uŜywania niesprawnych maszyn i 

urządzeń zasilanych prądem elektrycznym     
 
 
6. Sposób prowadzenia instruktaŜu przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 
 

Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zapoznani z 
obowiązującymi przepisami przy realizacji robót, z zasadami postępowania 
w przypadku wystąpienia zagroŜenia, ze sposobami ochrony indywidualnej, 
zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń. 
NaleŜy określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 
 
 
7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagroŜenia zdrowia. 

 

 

• NaleŜy zawiadomić uŜytkowników istniejącego uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego o terminie przystąpienia do robót w 
pobliŜu tego uzbrojenia. 

• W miejscach skrzyŜowań z tym uzbrojeniem roboty prowadzić 
ręcznie. 

• NaleŜy uzyskać w Miejskim Zarządzie Dróg warunki zajęcia pasa 
drogowego. 

• Roboty wykonywane w pasie drogowym winny być prowadzone 
zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu drogowego i 
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zabezpieczenia robót w trakcie trwania budowy, uzgodnionym z 
Inwestorem. 

• Roboty prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną. 
• Wykopy zabezpieczyć barierkami  o wysokości 1,2 m. 
• Na przejściach dla pieszych zamontować kładki z barierkami j.w. 
• Rozmieścić tablice i światła ostrzegawcze. 
• UŜywać narzędzi i urządzeń z atestami i w dobrym stanie 

technicznym. 
• Przy poraŜeniu prądem postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie 

zasad postępowania przy ratowaniu osób poraŜonych prądem 
elektrycznym, w kaŜdym przypadku wezwać lekarza. 

• KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia 
stanu jego obudowy. 

• Na budowie powinna się znajdywać przenośna apteczka. 
• Na budowie powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliŜszego punktu lekarskiego, StraŜy PoŜarnej, 
Posterunku Policji. 

• Budowę wyposaŜyć w telefon komórkowy, umieszczony w 
pomieszczeniu socjalnym. 

• Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym. 
• Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia w oparciu o niniejszą „Informację” 
i Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 


