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2. Przyłącze wodociągowe 
3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
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II.  Informacja BIOZ 

    
III.  Załączniki:  

1. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr WG-IV-7444/1-1080/10/KŚ z 
uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania urządzeń inżynierskich (podziemnych i 
nadziemnych) 

2. Pozwolenie wodno – prawne  - Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-III-62100- 
42/10/D/JN z dn. 26. 11. 2010r. 

3. Uzgodnienie Telekomunikacji Polskiej Nr 21 z dn. 03/01/2011 
4. Uzgodnienie nr 28/11  z dnia 08. 03. 2011r. wydane przez GPEC sp. z o.o.  
5. Uzgodnienie odprowadzenia wód deszczowych nr 7571/2010 z dnia 03. 12. 2010r. wydane 

przez Gdańskie Melioracje sp. z o.o. 
6. Uzgodnienie nr 342/2010 z dnia 08. 12. 2010r.wydane przez SAUR 
7. Uzgodnienia z Działem Eksploatacji PG 
8. Uzgodnienie nr 188/2011 z dn. 16. 03. 2011r. wydane przez ENERGA – OPERATOR SA 
9. Decyzja  nr ZDiZ/UD/6320/12932/36159/2010/BB z dn. 19.11.2010r. wydana przez Zarząd 

Dróg i Zieleni w Gdańsku 
10. Warunki techniczne nr NT/WT/838/7160/2010 wydane przez Gdańskie Melioracje dn. 27. 

04. 2010r. dot. odprowadzenia wód opadowych  
11. Warunki techniczne nr EWI-WT/160/2010/AKP wydane przez SAUR dn. 10. 05. 2010r. 

podłączenia do sieci wod. – kan. 
 
IV.  Rysunki: 
 

Lp 
NUMER 
RYSUNK

U 
NAZWA RYSUNKU SKALA 

1 1 PROJEKT PRZYŁĄCZY - PLAN SYTUACYJNY 1:500 

2 S-2 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ – 
PLAN SYTUACYJNY 

1:500 

3 S-3 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – PLAN 
SYTUACYJNY 

1:500 

4 S-4 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ – PROFIL 
PODŁUŻNY 

1:100/1:500 

5 S-5 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE  – PROFIL PODŁUŻNY 1:100/1:500 

6 S-6 
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – PROFIL 
PODŁUŻNY  

1:100/1:500 

7 S-7 SZCZEGÓŁ ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO - 

8 S-8 STUDZIENKA WODOMIERZOWA – RZUT I PRZEKRÓJ - 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa ze Zleceniodawcą  
 Program dostarczony przez Zleceniodawcę 
 Uzgodnienie ZUDP nr WG-IV-7444/1-1080/10/KŚ 
 Warunki techniczne nr NT/WT/838/7160/2010 odprowadzenia wód opadowych 

wydane przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. 
 Warunki techniczne nr EWI-WT/160/2010/AKP podłączenia do sieci wod. – kan. 

Wydane przez Saur Neptun S.A. 
  Pozwolenie wodnoprawne (Decyzja Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-III-62100- 

42/10/D/JN) 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 poz. z późniejszymi 

zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 
poz. 984 z późniejszymi zmianami)  

 Polskie Normy i przepisy branżowe  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu, przyjęta do państwowego zasobu 
geodezyjno-kartograficznego 

 Ustalenia ze spotkania ze Zleceniodawcą 
 Wizja lokalna 
 

2.   PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

 

2.1. Charakterystyka przyłącza  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przyłącza 
wodociągowego dla projektowanego budynku Centrum Technologicznego Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 7 na terenie działki  nr 
235. Projektowane przyłącze wykonane będzie w technologii rur polietylenowych i 
włączone do istniejącego wodociągu żeliwnego DN 250 zlokalizowanego w ul. Jana 
Sobieskiego bezpośrednio sąsiadującą z działką nr 235. 

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji należy wykonać przyłącze wodociągowego o 
następującej charakterystyce :  
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- PE d=40x3,7 SDR17 PN10, L = 41,5 m. 

Obliczenia hydrauliczne: 

Przepływ obliczeniowy określono w oparciu o normę PN-92/B-01706 – 
„Instalacjewodociągowe-wymagania w projektowaniu”: 

q = 0,682(Σqn)0,45 – 0,14 [dm3/s] 

gdzie: qn - normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm3/s] 

Obliczenia dla budynku: 

Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Ilość Wypływ normatywny Suma wypływów 

  Woda zimna Woda ciepła Woda zimna Woda ciepła 

Zawór czerpalny 2 0,15  0,3  

Bateria natryskowa 1 0,15 0,15 0,15 0,15 

Bateria 
zlewozmywakowa 

2 0.07 0,07 0.14 0,14 

Bateria 
umywalkowa 

6 0,07 0,07 0,42 0,42 

Płuczka 
zbiornikowa 

4 0,13  0,52  

Zawór pisuarowy 2 0,3  0,6  

Razem 2,13 0,71 

 

Stąd obliczeniowy przepływ wody wynosi: 

q = 0,682(Σqn) 0,45 – 0,14 [dm3/s] 

q = 0,682(2,84)0,45 – 0,14 [dm3/s] 

q = 0,95[dm3/s] = 3,42 [m3/h] 
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Dobór wodomierza: 

Obliczeniowy przepływ wody w przyłączu do projektowanego budynku wynosi 

q = 0,95 [dm3/s] =3,42 [m3/h] 

Umowny obliczeniowy przepływ dla wodomierza: 

qw = 2q = 6,84 [m3/h] 

Doboru wodomierza dokonano porównując umowny przepływ obliczeniowy qw = 6,84 
[m3/h] z maksymalnym strumieniem objętości qmax = 7 [m3/h] podanym przez 
producenta wodomierza. 

Dobór wodomierza jest prawidłowy, jeśli spełnione są warunki: 

q ≤ qmax/2     3,42 ≤ 7/2 [m3/h] 

DN = d 25 ≤ d = 40 [mm] 

gdzie: 

DN - nominalna średnica dobranego wodomierza [mm], 

d - średnica przewodu, na którym wodomierz ma być zainstalowany [mm]. 

Dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej DN = 25 [mm] i 
maksymalnym strumieniu objętości qmax = 7 [m3/h] podanym przez producenta 
wodomierza. Za zestawem wodomierzowym zainstalować zawór antyskażeniowy typu 
EA DN40. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym zabudowany 
zgodnie z rysunkiem Nr 7 umieścić w studzience W1 wykonanej z kręgów betonowych 
Ø1200 mm zgodnie z rysunkiem Nr 8. 

 

2.2. Wytyczne prowadzenia trasy przyłącza 

Projektowany przebieg trasy przyłącza wodociagowego przedstawiono na planie 
sytuacyjno - wysokościowym  w skali 1 : 500 (Rys Nr 1, 2 i 3). Trasę projektowanej 
sieci i przyłącza należy wytyczyć zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1 : 500 
uwzględniając specyfikę terenu przez który będą prowadzone.  
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2.3. Materiał do budowy przyłącza 

Sieci i Przyłącze wodociagowe należy wykonać z rur z polietylenu o właściwościach 
zgodnych z Normą. Niezależnie od ciśnienia roboczego należy stosować rury PE  
PN10 typoszeregu SDR 17. 

dnom 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 160 

grubość ścianki    
[ mm ] 

 

2,0 

 

2,3 

 

3,0 

 

3,7 

 

4,6 

 

5,8 

 

6,8 

 

8,2 

 

10,0 

 

11,4 

 

14,6 

                                                        

2.4. Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonawstwo robót ziemnych sposobem mechanicznym i ręcznym. W 
miejscach skrzyżowania trasy przyłącza wodociągowego z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym roboty wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przedstawione w 
projekcie lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego traktować orientacyjnie. 
Przejście pod istniejącym ciepłociągiem 2xDN700 wykonać metodą przecisku 
kontrolowanego. Zastosować rurę stalową osłonową DN65 o długości 1,5m. Przed 
wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odkrywkę kontrolną aby stwierdzić 
rzeczywiste zagłębienie istniejącej sieci. Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia 
podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz podwiesić do ułożonej nad 
wykopem belki nośnej. Powinno się zawiadomić właścicieli urządzeń podziemnych w 
celu uzgodnienia ich ewentualnych żądań w sprawie zabezpieczenia. Miejsca 
skrzyżowań z kablami energetycznym niskiego i średniego napięcia należy 
zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną z tworzywa sztucznego typu AROT A/PS 
L=1,5m. Przejście przyłącza pod stopą fundamentową budynku zabezpieczyć rurą 
stalową ochronną DN65 o długości 1,5m. Dla wykonywania robót ziemnych szerokość 
dna wykopu winna być  na prostych odcinkach większa o co najmniej 0,4 m od 
zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza od 0,50 m. Głębokość ułożenia 
przyłącza w wykopie musi wynosić  minimum 1,6 m. Dno wykopu powinno być 
dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni  i podobnych stałych części . Pod 
przewodem wodociągowym powinna być wykonana podsypka o głębokości min. 15 cm 
z piasku, a nad przewodem należy wykonać nadsypkę o głębokości min.10 cm z 
piasku. Po oczyszczeniu   i wyrównaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu 
sieci, wykop należy częściowo zasypać do wysokości  30  40 cm nad przewodem 
kanalizacyjnym. Grunt należy ubić i ułożyć nad przewodem niebieską folię 
ostrzegawczą o szerokości 0,1 do 0,2 m z wkładka metalową. Po ułożeniu rur w 
wykopie a przed zasypaniem należy je zgłosić do odbioru technicznego i inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. Następnie należy zasypywać wykop do końca, ubijając I 
zagęszczając warstwami co 20 cm grunt. Wszystkie prace związane z montowaniem i 
układaniem wodociągu w wykopie powinny być prowadzone w taki  sposób, aby nie 
spowodowały zanieczyszczenia wnętrza rur, uszkodzenia powłok oraz występowania 
nadmiernych  naprężeń  w przewodach. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z 
pełnym oszalowaniem. Odwodnienie wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych 
wykonać przez pompowanie w kierunku studzienek wpustów ulicznych w 
ul.Sobieskiego, lecz w taki sposób aby woda nie zalewała drogi.  
2.5. Montaż sieci 
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Odgałęzienie od wodociągu zasilającego DN250  wykonać za pomocą nawiertki do rur 
żeliwnych typu NWZ DN50, wraz z zasuwą odcinającą gwintowaną DN50 z miękkim 
doszczelnieniem. Do zasuwy zastosować obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną 
ciężką żeliwną. Odcinki przyłącza wodociągowego łączone są ze sobą za pomocą 
kształtek elektrooporowych.   

Studzienkę wodomierzową W1 wykonać z kręgów betonowych Ø 1200(beton B40) 
posadowioną na płycie żelbetowej i wyposażyć w klamry włazowe żeliwne. W 
miejscach przejść rury PE przez ściany studzienki osadzone będą tuleje przejściowe, 
systemu producenta rur, z wewnętrzną uszczelką gumową. Właz żeliwny klasy C 
250kN , z wkładką elastomerową pod pokrywą oraz zamknięciem zatrzaskowym. 
Części żeliwne w studzience będą oznakowane, dodatkowo studzienka wyposażona 
będzie w odwodnienie, dno studzienki wyprofilować ze spadkiem 3% w kierunku 
odwodnienia. 

Łączenie przewodów polegające na elektrooporowym lub czołowym zgrzewaniu rur 
wykonuje się na zewnątrz wykopu. Stanowisko zgrzewania należy ustawić w miejscu 
zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, najlepiej pod namiotem. Nie należy 
układać wodociągów przy wysokiej temperaturach otoczenia. Niewskazane jest także 
układanie rur w temperaturze poniżej 0° C. Urządzenia do zgrzewania 
elektrooporowego muszą zapewniać wymagane napięcie i natężenie prądu do 
określonego typu kształtki oraz muszą automatyczne odcinać dopływ prądu   po 
uzyskaniu w kształtce określonej temperatury fuzji. Aby uzyskać odpowiednią jakość 
połączenia, konieczna jest absolutna czystość łączonych powierzchni. Końcówki rur 
polietylenowych muszą być obcięte prostopadle, wewnętrzne krawędzie winny być 
pozbawione zadziorów, a krawędzie zaokrąglone ( promień krzywizny powinien 
wynosić  1/2 grubości ścianki rury ). Końcówki rur należy oczyścić  specjalnym 
skrobakiem na długości, która się znajdzie wewnątrz kształtki. Skrobanie przeprowadza 
się tylko raz, bezpośrednio przed zgrzewaniem. Wewnętrzna powierzchnia kształtki, jak 
i zewnętrzna powierzchnia rury, powinna być przetarte specjalnym papierem 
nasyconym środkiem osuszającym, np. spirytusem technicznym. Parametry 
zgrzewania są ustalone automatycznie na podstawie pomiaru oporności uzwojenia 
kształtki lub poprzez odczyt piórem świetlnym kodu paskowego umieszczonego na 
elektrozłączce. Po zakończeniu zgrzewania złącze winno być pozostawione w 
uchwytach aż do ostygnięcia.Chłodzenia orientacyjnie trwa : 

 10 minut dla średnic od 20 do 32 mm 
 15 minut dla średnic od 40 do 50 mm 
 20 minut dla średnic od 63 do 90 mm 
 30 minut dla średnic od 110 mm 
 

Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorami lub poprzez polewanie wodą.Przed 
przystąpieniem do izolacji należy powierzchnię rur dokładnie oczyścić przez 
piaskowanie, śrutowanie lub szczotką drucianą z rdzy, kurzu oraz odtłuścić. 
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Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru niebieskiego 
o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki 
wodociągowej i wodomierza. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20cm nad 
grzbietem rury. Nowe uzbrojenie należy oznakować tabliczkami wodociągowymi 
montowanymi w sposób trwały (zalecane na słupkach ze stali ocynkowanej) 
 
2.6. Próby ciśnieniowe i dezynfekcja 

Przyłącze wodociagowe z rur polietylenowych powinno być poddane próbie 
szczelności i wytrzymałości. Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami producenta rur oraz z warunkami technicznymi wykonania robót .Przyłącze 
powinno być poddane ciśnieniu 1,5 razy większemu od maksymalnego ciśnienia  
roboczego. Ciśnienie próby nie powinno przekraczać 90 % wartości ciśnienia 
krytycznego szybkiej propagacji pęknięć. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby 
ciśnieniowej należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu. Po 
upływie 48 godzin należy przewód wypłukać  z prędkością 1.0m/s. W przypadku nie 
włączenia przewodu w ciągu 48 godzin, dezynfekcję należy powtórzyć. Wodę do 
płukania należy pobrać z najbliższego hydrantu ulicznego. Wodę po płukaniu należy 
odprowadzić na teren działki. Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być 
przeprowadzona analiza bakteriologiczna przez właściwą lokalnie stację SANEPID lub 
laboratorium posiadające akredytację oraz pozwolenie Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego na wykonywanie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi.( Dz. U. Nr 72/2001 poz.747 art.12 ).Tylko na podstawie pozytywnego wyniku 
badań laboratoryjnych wody, wykonane przyłącze może być eksploatowane do celów 
pitno-gospodarczych. 

2.7. Zestawienie materiałów 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Rura PE d=40x3,7 SDR17 PN10 42 mb 

Studzienka z kręgów betonowych d = 1200mm głębokość 
2,5m, z włazem żeliwnym DN 600 klasy C 250kN, 
posadowiona na płycie żeliwnej 

1 kpl 

Konsola wodomierzowa z obustronną kompensacją 1 kpl 

Wodomierz skrzydełkowy JS DN 25 nominalny przepływ 
3,5m3/h 

1 kpl 

Zawór odcinający kulowy DN 40 1 szt. 

Zawór odcinający kulowy DN 40 ze spustem 1 kpl 

Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN 40 wg PN-ISO 
4064 

1 szt. 

strona 8



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Laboratorium LINTE ^2, Politechnika Gdańska 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 

9 

 

Nawiertka do rur żeliwnych NWZ PN 16 250/50 wraz z 
zasuwą odcinającą gwintowaną DN 50 z miękkim 
doszczelnieniem 

1 kpl 

Skrzynka uliczna żeliwna do zasuw wraz z płytą 
podkładową 

1 kpl 

Obudowa teleskopowa 1 kpl 

Rura osłonowa stalowa DN 65 2,5 mb 

Uwaga: 

Każdy zastosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, powinien uzyskać 
zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na 
podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

3.   PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

 

3.1. Charakterystyka przyłącza  

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany przyłącza 
kanalizacyjnego  dla projektowanego budynku Centrum Technologicznego Politechniki 
Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 7 na terenie działki  nr 
235. Projektowane przyłącze wykonane będzie w technologii rur PCV klasy S 
kielichowych łączonych na uszczelki do istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej DN 
225 zlokalizowanego w ul. Sobieskiego. 

- PVC d=160 mm L= 43 m 

 
3.2. Wytyczne prowadzenia trasy sieci  

Projektowany przebieg trasy sieci przedstawiono na planie sytuacyjno - 
wysokościowym  w skali 1 : 500. Trasę projektowanej sieci i przyłącza należy wytyczyć 
zgodnie z planem sytuacyjnym w skali 1 : 500 uwzględniając specyfikę terenu przez 
który będzie prowadzone.  

3.3. Materiał do budowy sieci kanalizacyjnych 

Przyłącze wodociagowe należy wykonać z rur z polichlorku winylu o właściwościach 
zgodnych z Normą Niezależnie od ciśnienia roboczego należy stosować rury PVC  SN8 
SDR 34  

dnom 200 205 320 400 500 630 750 90 110 125 160 

grubość ścianki    
[ mm ] 
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3.4.  Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonawstwo robót ziemnych sposobem mechanicznym I ręcznym. W 
miejscach skrzyżowania trasy przyłącza kanalizacyjnego z istniejący uzbrojeniem 
podziemnym roboty wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Przedstawione w 
projekcie lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego traktować orientacyjnie. 
Przejście pod istniejącym ciepłociągiem 2xDN700 wykonać metodą przecisku 
kontrolowanego. Zastosować rurę stalową osłonową DN200 o długości 1,5m. Przed 
wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odkrywkę kontrolną aby stwierdzić 
rzeczywiste zagłębienie istniejącej sieci. Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia 
podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz podwiesić do ułożonej nad 
wykopem belki nośnej. Powinno się zawiadomić właścicieli urządzeń podziemnych w 
celu uzgodnienia ich ewentualnych żądań w sprawie zabezpieczenia. Miejsca 
skrzyżowań z kablami energetycznym niskiego i średniego napięcia należy 
zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną z tworzywa sztucznego typu AROT A/PS 
L=1,5m. Przejście przyłącza pod stopą fundamentową budynku zabezpieczyć rurą 
stalową ochronną DN200. Dla wykonywania robót ziemnych szerokość dna wykopu 
winna być  na prostych odcinkach większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy 
rury i nie może być mniejsza od 0,50 m. Głębokość ułożenia przyłącza w wykopie musi 
wynosić  minimum 1,5 m. Dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, 
korzeni  i podobnych stałych części . Pod przewodem kanalizacyjnym powinna być 
wykonana podsypka o głębokości min. 15 cm z piasku, a nad przewodem należy 
wykonać nadsypkę o głębokości min.10 cm z piasku. Po oczyszczeniu   i wyrównaniu 
dna wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu sieci, wykop należy częściowo zasypać do 
wysokości  30  40 cm nad przewodem kanalizacyjnym. Grunt należy ubić i ułożyć nad 
przewodem niebieską folię ostrzegawczą o szerokości 0,1 do 0,2 m z wkładka 
metalową. Po ułożeniu rur w wykopie a przed zasypaniem należy je zgłosić do odbioru 
technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Następnie należy 
zasypywać wykop do końca, ubijając ( zagęszczając ) warstwami co 20 cm grunt. 
Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem kanalizacji w wykopie powinny 
być prowadzone w taki  sposób, aby nie spowodowały zanieczyszczenia wnętrza rur, 
uszkodzenia powłok oraz występowania nadmiernych  naprężeń  w przewodach. 
Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym oszalowaniem.  Odwodnienie 
wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych wykonać przez pompowanie w kierunku 
studzienek wpustów ulicznych w ul.Sobieskiego, lecz w taki sposób aby woda nie 
zalewała drogi. 
 

 

 

3.5. Montaż przyłącza 

Łączenie przewodów polegające na kielichach uszczelnionych uszczelką wykonywać 
zewnątrz. Nie należy układać wodociągów przy wysokiej temperaturach otoczenia. 
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Niewskazane jest także układanie rur w temperaturze poniżej 0° C. Odcinki sieci 
łączone są ze sobą na kielichy.  Studzienki rewizyjne S1 i S2 o średnicach  d = 425 mm 
wykonać w technologii rur karbowanych PVC z kinetami o kącie załomu 90º  a 
studzienkę włączeniową S3 o średnicy d= 1200 mm wykonać z  kręgów betonowych 
(beton B40) i wyposażyć w klamry żeliwne. W miejscach włączeń przewodów 
kanalizacyjnych osadzone będą tuleje przejściowe, systemu producenta rur, z 
wewnętrzną uszczelką gumową. Dla studzienek rewizyjnych S1 i S2 zastosować włazy 
żeliwne klasy C 250kN , z wkładką elastomerową pod pokrywą oraz zamknięciem 
zatrzaskowym. Na studni włączeniowej S3 która będzie stanowić element uzbrojenia 
kanału miejskiego należy stosować właz klasy D 400kN z logo Gdańska. Właz musi 
spełniać wymogi normy PN EN 124 „Zwieńczenia wpustów i studni kanalizacyjnych do 
nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością”. 
 

3.7. Próby 

Sieci kanalizacyjne z rur PVC powinny być poddane próbie na infiltrację i eksfiltrację 
wody oraz sprawdzeniu spadku i drożności.  

3.8. Zestawienie materiałów 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

Rura PVC Dz 160 mm SN8 44 mb 

Studzienka włączeniowa z kręgów betonowych d = 
1200mm głębokość 3,2m, z włazem żeliwnym DN 600 klasy 
D 400kN 

1 kpl 

Studzienka rewizyjna z rur karbowanych PVC d = 425 mm 
głębokość 2,20 z kinetą o kącie załomu 90º z włazem 
żeliwnym klasy C 250kN ułożonym na teleskopowym 
adapterze 

2 kpl 

Rura osłonowa stalowa DN 200 2,5 mb 
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4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

4.1. Charakterystyka przyłącza 

Przyłącze kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wód opadowych z: dachu 
projektowanego budynku laboratorium na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul. 
Sobieskiego 7 na działce o nr ewidencyjnym 235, dachu sąsiedniego projektowanego 
budynku stacji transformatorowej na tej samej działce oraz z miejsc postojowych, drogi 
i terenu utwardzonego znajdujących się na terenie tej samej działki. Wody opadowe 
odprowadzone będą do zarurowanego (2 x 1200mm) Potoku Królewskiego będącego 
w gestii Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. Odprowadzenie wody opadowej odbędzie się 
przy pomocy zamkniętego systemu kanalizacji do istniejącej komory rewizyjnej  na 
Potoku Królewskim zainstalowanej na sąsiedniej działce 238 należącej również do 
Inwestora. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie nalezy spełniac przy odprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
(Dz.U. 2006 Nr. 137, poz.984), wody opadowe z parkingów o powierzchni powyżej 
0,1ha w ilosci jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15l/s/ha wprowadzane 
do ziemi nie powinny zawierac substancji zanieczyszczajacych w ilosci 
przekraczajacych : 
- zawiesina ogólna ≤100 mg/dm3 
- substancje ropopochodne ≤ 15 mg/dm3 
W celu oczyszczenia wody opadowej z miejsc postojowych, drogi i terenu 
utwardzonego z zawiesin i substancji ropopochodnych przewiduje się zainstalowanie 
separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem na odgałęzieniu kanalizacji 
deszczowej odprowadzającym wodę opadową z tych miejsc. 

 
4.2. Określenie ilości, stanu i składu odprowadzanych wód opadowych 
 
Obliczeniowy przepływy wody opadowej wyznaczono na podstawie metody stałych 
nateżeń deszczu, która opisana jest wzorem: 
Q = F x q x Ψ  [l/s] 
gdzie: 
F – rzeczywista powierzchnia zlewni [ha] 
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s ha] 
Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego  
Przyjęto miarodajne natężenie deszczu q = 150 l/s ha wg danych IMGiW dla rejonu 
północno- zachodniego i krzywych natężenia deszczu p = 0,5 (5 lat), przy założeniu 
prawdopodobieństwa wystąpienia deszczu 20%, czasu trwania deszczu 15 min. 
Dach: 
Ψ = 0.8 (dla dachu o nachyleniu < 15º) 
Powierzchnia dachu: 
F1 = 1278 m2 = 0,1278 ha 
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Q1 = 0,1278 x 150 x 0.8 = 15,34 l/s 
Drogi i miejsca postojowe: 
Ψ = 0.7  
F2 = 689 m2 = 0,0689 ha 
Qd = 0,0689 x 150 x 0.7 = 7,23 l/s 
Teren utwardzony wokół budynku (kostka): 
Ψ = 0.6  
F3 = 399 m2 = 0,0399 ha 
Q3 = 0,0399 x 150 x 0.6 = 3,59 l/s 
Całkowity obliczeniowy przepływ wody opadowej: 
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 15,34 + 7,23 + 3,59 = 26,16 l/s 
Ilość wody opadowej z dróg i miejsc postojowych oraz terenu utwardzonego wokół 
budynku podlegająca podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym ze 
zintegrowanym osadnikiem: 10.82 l/s 
Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem o wydajności 
nominalnej 15 l/s i pojemności 2500 l. 

 
4.3. Opis instalacji i urządzeń przyłącza kanalizacji deszczowej 
 
Zaprojektowana kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PVC dla kanalizacji 
zewnętrznej kl.S 8 kN/m2 łączonych na kielichy z gumowymi uszczelkami, zgodnie z 
normą PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie z „Warunkami technicznym wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Do odprowadzania wód opadowych z parkingu zastosować wpusty uliczne W1 i W2 z 
rzusztem uchylnym żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 wyposażonym w zawiasy i 
zabezpieczonym przed kradzieżą na studzienkach betonowych Ø 500 o głębokości 1 m z 
osadnikami piasku i szlamu o głebokości 0,8 m, wyposażonych w pierścienie odciążające. 
Zastosować również odwodnienie liniowe O1 z rusztem żeliwnym klasy D400 z zatrzaskowym 
mocowaniem zbudowane z korytek z wbudowanym spadkiem. Element odpływowy 
odwodnienia liniowego w komplecie z koszem osadczym. 
Elementy odwodnienia (korytka) o długosci 1m należy układać z zachowaniem 
kolejności następujących po sobie numerów oraz zgodnie z kierunkiem przepływu 
oznaczonym na każdym korytku. Dla uzyskania klasy wytrzymałosci D400 należy 
obłożyć  korytka masą betonową klasy 20 warstwą 10cm zachowujac możliwość 
wykonania nawierzchni drogi na styku ze ścianą korytka. Odwodnienia liniowe wykonac 
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem drogowym. 
W miejscach włączeń odgałęzień kanalizacji deszczowej będą zainstalowane 
studzienki rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o średnicy  Ø 1000 z odpowiednio 
wyprofilowanymi kinetami przelotowymi. 
W miejscach włączeń kanałów do studzienek osadzone będą tuleje przejściowe 
polipropylenowe, systemu producenta rur, z wewnętrzną uszczelką gumową. Włazy 
żeliwne klasy D400, z wkładkami elastomerowymi pod pokrywą oraz zamknięciem 
zatrzaskowym. 

strona 13



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Laboratorium LINTE ^2, Politechnika Gdańska 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

 

14 

 

Części żeliwne w studzienkach betonowych będą oznakowane, dodatkowo studzienki 
wyposażone będą w pierścienie odciążające.  
Pomiędzy studzienkami D1 a D2 zostanie zainstalowany separator koalescencyjny 
(D7) ze zintegrowanym osadnikiem o pojemności osadnika 2500 l i przepustowości 
nominalnej 15 l/s. Separator wyposażony będzie w samoczynne zamknięcie 
pływakowe odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji 
ropopochodnych. 
W ostatniej studzience D4 zainstalować klapę zwrotną Ø 200 mm. 
Włączenie do Potoku Królewskiego nastąpi poprzez istniejącą komorę rewizyjną na 
Potoku Królewskim na terenie sąsiedniej działki nr 238 do której włączona jest 
kanalizacja deszczowa z sąsiedniego budynku na działkach 238 i 239/2 również 
należącego do Inwestora.  
W miejscu włączenia kanału do komory rewizyjnej osadzona będzie tuleja przejściowa 
polipropylenowa, systemu producenta rur, z wewnętrzną uszczelką gumową. 
 
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 
Studzienki rewizyjne Ø 1000                                                               -  6 kpl. 
Wpusty uliczne na studzienkach Ø 500 z osadnikami                         - 2 kpl 
Odwodnienie liniowe  wraz ze skrzynką odpływową z koszem osadczym                                       
szer. 200mm, ruszt żeliwny                                                                 - 4,5 m.      
Separator koalescencyjny z osadnikiem o przepustowości 15l/s         - 1 kpl.      
Kolektor  Ø 160 wód opadowych                                                       -  141 m.           
Kolektor  Ø 200 wód opadowych                                                       -    52 m. 
Klapa zwrotna Ø 200                                                                             - 1 kpl 
Rura osłonowa Ø 200                                                                          - 10 mb     
 

Dla przedmiotowych wód opadowych nie ma obowiązku wykonywania badania ich 
jakości. 
 
4.4.  Roboty ziemne 

Przewiduje się wykonawstwo robót ziemnych sposobem mechanicznym i ręcznym. W 
miejscach skrzyżowania trasy przyłącza kanalizacji deszczowej z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością. 
Przedstawione w projekcie lokalizacje istniejącego uzbrojenia podziemnego traktować 
orientacyjnie. Przejście pod istniejącym ciepłociągiem 2xDN700 wykonać metodą 
przecisku konrtolowanego. Zastosować rurę stalową osłonową DN250 o długości 2,5m. 
Przed wykonaniem robót ziemnych należy wykonać odkrywkę kontrolną aby stwierdzić 
rzeczywiste zagłębienie istniejącej sieci. Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia 
podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz podwiesić do ułożonej nad 
wykopem belki nośnej. Powinno się zawiadomić użytkowników urządzeń podziemnych 
w celu uzgodnienia ich ewentualnych żądań w sprawie zabezpieczenia. Miejsca 
skrzyżowań z kablami energetycznym niskiego i średniego napięcia należy 
zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną z tworzywa sztucznego typu AROT A/PS 
L=1,5m. Przejście przyłącza pod stopą fundamentową budynku zabezpieczyć rurą 
stalową ochronną DN200. Dla wykonywania robót ziemnych szerokość dna wykopu 
winna być  na prostych odcinkach większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy 
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rury i nie może być mniejsza od 0,50 m. Głębokość ułożenia przyłącza w wykopie musi 
wynosić  minimum 1,5 m. Dno wykopu powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, 
korzeni  i podobnych stałych części . Pod przewodem kanalizacyjnym powinna być 
wykonana podsypka o głębokości min. 15 cm z piasku, a nad przewodem należy 
wykonać nadsypkę o głębokości min.10 cm z piasku. Po oczyszczeniu   i wyrównaniu 
dna wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu sieci, wykop należy częściowo zasypać do 
wysokości  30  40 cm nad przewodem kanalizacyjnym. Grunt należy ubić i ułożyć nad 
przewodem niebieską folię ostrzegawczą o szerokości 0,1 do 0,2 m z wkładka 
metalową. Po ułożeniu rur w wykopie a przed zasypaniem należy je zgłosić do odbioru 
technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Następnie należy 
zasypywać wykop do końca, ubijając ( zagęszczając ) warstwami co 20 cm grunt. 
Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem kanalizacji w wykopie powinny 
być prowadzone w taki  sposób, aby nie spowodowały zanieczyszczenia wnętrza rur, 
uszkodzenia powłok oraz występowania nadmiernych  naprężeń  w przewodach. 
Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym oszalowaniem.  Odwodnienie 
wykopów z wód opadowych lub infiltracyjnych wykonać przez pompowanie w kierunku 
studzienek wpustów ulicznych w ul.Sobieskiego, lecz w taki sposób aby woda nie 
zalewała drogi. 
 

4.5. Próby 

Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC powinno być poddane próbie na infiltrację i 
eksfiltrację wody oraz sprawdzeniu spadku i drożności.  
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Charakter i lokalizacja projektowanej inwestycji sprawiają, że nie istnieją 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w zakresie: 

 szkodliwego promieniowania 

 oddziaływania pól magnetycznych 

 hałasu 

 wibracji 

 zanieczyszczzenia powietrza 

 zanieczyszczenia gruntu i wód 

Zakres robót budowlanych  instalacji sanitarnych: 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: 

 roboty zwiazane z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy 

 roboty ziemne związane z instalacją sieci sanitarnych podziemnych 

 prace związane z wykonaniem niezbędnych urządzeń instalacji zewnętrznych 

W przypadku planowanego procesu budowlanego elementami 
zagospodarowania działki mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i życia 
ludzi są: 

 maszyny i urządzenia wykorzystywane do robót ziemnych 

 miejsca składowania materiałów instalacyjnych 

 drogi transportowe 

 miejsca przygotowywania do montażu materiałów instalacyjnych takie jak 
stanowisko cięcia rur, stanowisko zgrzewania rur 

Potencjalnymi zagrożeniami wystepującymi podczas realizacji robót 
budowlanych mogą być: 

 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
spowodowane niewłaściwym zabezpieczenim ub brakiem zabezpieczeń 
stanowisk pracy na wysokości 
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 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów i urządzeń budowlanych 
spowodowane przez niewłaściwe lub brak zabezpieczenia przed upadkiem 
podczas podnoszenia i przenoszenia drogą powietrzną 

 zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym 

 zagrożenie spowodowane niewłaściwym oznakowaniem wykopów  

 zagrożenie osunięciem ziemi spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem 
wykopów 

 zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 
nieprzestrzegania wymogów technologicznych 

 zagrożenie związane z elementami ruchomymi i ostrymi podczas prowadzenia 
prac 

 zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, związanymi z niewłaściwym lub 
brakiem oznakowania dróg dla pojazdów  

 zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 
budowlanych, 

 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy 

 zagrożenie związane z nieodpowiedzialnym zachowaniem się w miejscu pracy 

 zagrożenie związane z wykonywaniem pracy przez osoby nie posiadające 
przeszkolenia stanowiskowego dla danego stanowiska oraz nieuprawnione do 
wykonywania prac, do których wymagane są określone kompetencje i 
doświadczenie  

 wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie 
czynników powyższych 

 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 
budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy, jeśli nie 
zachowa się odpowiednich środków ostrożności. Miejsca pracy na wysokości, jak 
rusztowania, pomosty i podesty powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia 
zapobiegające upadkom z wysokości jak równiez powinny być zabezpieczone przed 
nieautoryzowanym dostępem dla osób do tego nieuprawnionych. Zagrożenie katastrofą 
budowlaną nie ustaje przez cały okres budowy a także, w związku z jego charakterem i 
potencjalna groźbą wybuchu - podczas całego okresu eksploatacji budynku. Skala 
zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa 
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pracy, a odwrotnie proporcjonalna do organizacji i jakości nadzoru procesu i osób z nim 
związanych oraz kwalifikacji i przeszkolenia pracowników. 

Szkolenia stanowiskowe pracowników  

Przed przystąpieniem do realizacji robót oraz po przeniesieniu na nowe stanowisko 
wykonywania pracy, każdy z pracowników powinnien przejść szkolenie stanowiskowe 
na przypisanym mu stanowisku pracy. Instruktaż należy prowadzić w sposób 
umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne 
dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie 
wiadomości adekwatnych dla stanowiska i wykonywanej pracy nie należy dopuszczać 
do pracy. Do prac, do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia mogą 
byc dopuszczone wyłącznie osoby kompetentne, legitymujące się odpowiednimi 
uprawnieniami i po przejściu szkolenia stanowiskowego. Podczas prowadzonych 
szkoleń uwzględnić należy obowiązujące przepisy z zakresu BHP – w szczególności 
dotyczące  bezpieczeństwa na placu budowy. Stanowiska pracy powinny być 
urządzone stosownie do wykonywanej na nich pracy oraz posiadać adekwatną 
instrukcję stanowiskową. Należy przestrzegać warunków określonych dla 
poszczególnych stanowisk pracy zawartych w przepisach szczegółowych BHP oraz 
przepisach ogólnych. 

Stanowiska pracy i sprzęt 

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być obsługiwane przez osoby 
kompetentne i przeszkolone do ich używania oraz przechodzić okresowe przeglądy. 
Maszyny i urządzenia powinny spełniać wszelkie wymagania BiHP określone w 
odrębnych przepisach przez cały okres ich użytkowania. Wszystkie stanowiska pracy 
oraz miejsca potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy powinny być 
wyraźnie oznakowane. Należy opracować zasady ruchu kołowego i pieszego na placu 
budowy, z uwzględnieniem Planu i dróg ewakuacji, które należy wyraźnie oznaczyć i 
zapewnić ich odpowiednie oświetlenie. Materiały i maszyny niezbędne w procesie 
budowlanym należy składować i przechowywać zgodnie z przepisami ogólnymi. Sprzęt 
i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością 
techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy. Należy stosować drabiny 
oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”, miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi 
znakami lub barwami, wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, używać odzieży 
ochronnej, oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji. 

Kompetencje i sposób organizacji procesu budowlanego  

Wykonawca zobligowany jest do: 

 zapewnienia odpowiedniego szkolenia dla każdego pracownika przed podjęciem 
oraz po zmianie stanowiska wykonywania pracy 
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 wyposażenia pracownika w adekwatne do wykonywanych prac środki ochrony 
osobistej 

 stosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, 
zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego mającego na celu 
wyeliminowanie przenoszenie ciężarów metodą manualną 

 ustalenia i aktualizacji wykazu prac szczególnie niebezpiecznych mogących 
wystąpić podczas realizacji inwestycji. Przed przystapieniem do wykonywania 
robót pracodawca wraz z osobą bezpośrednio kierującą/ nadzorującą prace 
budowlane powinni przygotować Plan BHP, określający szczegółowe warunki 
bezpieczeństwa i ochrony pracy na budowie. 

 Zapewnienia pracownikom pomieszczenia socjalnego, wyposażonego w 
urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, wielkość i ilość powinny byc 
dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i 
rodzajów prac oraz warunków w jakich są one wykonywane 

Zalecanymi środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym 
z prowadzenia robót budowlanych są: odpowiedni sprzęt, środki ochrony osobistej i 
wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących BiHP 
oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam 
określony. Zaleca się też implementację środków organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w postaci: 
właściwego planowania procesu technologicznego i zagospodarowania placu budowy, 
konsekwentnej realizacji założeń tegoż planu, systematycznej kontroli miejsca 
inwestycji i szybkiej reakcji na wszelkiego rodzaju wydarzenia na placu 
budowy.Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych 
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan 
BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 
 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 
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Przed rozpoczęciem budowy wykonawca zwróci się do geodety o zaktualizowanie na 

mapach sytuacyjno wysokościowych i wytyczenie w terenie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Całość robót wykonać zgodnie: 

-  obowiązującymi przepisami i normami, 

-  instrukcją montażu i układania rur PVC, PE, 

- instukcjami montażu i instalacjami producenta danego materiału lub urządzenia 

-  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót COBRTI. 

- próby szczelnosci wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami 

– uwzglednić uwagi podane w załączonych warunkach technicznych, opiniach I 
uzgodnieniach przez instytucje i włascicieli urządzeń na terenie działki. 

- przed rozpoczeciem wykopów w ul.Sobieskiego uzyskac w  Zarządzie Dróg i Zieleni 
zgode na zajecie pasa drogowego, prace w obrębie pasa drogowego wykonywać 
zgodnie z warunkami wydanymi przez ZDIZ. 

Po zakończeniu robót wykonane przyłącza geodezyjnie zinwentaryzować. 

Teren robót doprowadzić do stanu istniejącego. 
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