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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza sieci wodociągowej oraz obudowy studni 

głębinowej wraz z ogrodzeniem ujęcia w miejscowości Wincentów (działka nr ew. 872) gm. 

Piekoszów. 

2. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe inwestycji 

Projekt obejmuje rozwiązanie techniczne przyłącza wodociągowego oraz obudowy studni głębinowej 

wraz z ogrodzeniem ujęcia w miejscowości Wincentów na działce 872 gm. Piekoszów. 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Od południa działka 872 sąsiaduje z  torami kolejowymi nr linii 61 „Kielce-Fosowskie” o znaczeniu 

Państwowym. W związku z powyższym podczas projektowania budynków Stacji Uzdatniania Wody 

należy uwzględnić, zapis art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1984 , z 2022 r. poz. 727, 1846). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym 
Projekt obejmuje rozwiązanie techniczne budowy odcinka przyłącza wodociągowego, oraz obudowy 

studni głębinowej wraz z ogrodzeniem z uwzględnieniem przyszłej budowy stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Wincentów (działka nr ew. 872). 

Zaprojektowano ogrodzenie ujęcia wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej pcv o wysokości 

1750mm i słupków ogrodzeniowych powlekanych tworzywem PCV. Wjazd na teren ujęcia wykonać 

z bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej o długości całkowitej 3000mm i wysokości 1700mm. Zakłada 

się ogrodzenie o wymiarach 80x40m. 

Na etapie realizacji inwestycji przebieg ogrodzenia należy dostosować do istniejących drzew oraz 

końcowej lokalizacji odwiertu.  
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Wytyczne wykonania robót ziemnych  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnego 

zlokalizowania istn. uzbrojenia podziemnego. Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli 

właścicieli uzbrojenia). Ewentualne skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z 

normami: PN/E-05125; PN-75/E-05100.  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami: PN-B-10736; PN-B-06050. Zastosować pełne 

odeskowanie wykopów balami drewnianymi z rozporami trwale umocowanymi w sposób 

uniemożliwiający ich spadnięcie. Odeskowanie i rozparcie ścian wykopu powinno następować 

stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna 

przekraczać w gruntach luźnych 0,4m a w gruntach średnio zwartych i zwartych wysokość ta może 

być większa (0,5-0,7m). Ostatnia górna deska obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię 

terenu co najmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu lub kamieni oraz 

spływu wód opadowych do wnętrza wykopu. W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować 

się w obudowanej części wykopu. Podczas trwania robót montażowych powinno się przynajmniej 

przed rozpoczęciem sprawdzić sztywność zabitych rozpór. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno 

następować z zachowaniem ostrożności równocześnie z zasypką, ze względu na możliwość 

obsunięcia się ścian wykopu. Miejsca wykopów należy oznakować. Miejsce ułożenia rur 

ochronnych i ich długości przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilu podłużnym.  

Natomiast nadmiar ziemi z urobku wraz z gruzem i podbudową należy odwieść na wysypisko. 

Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi harmonogram zadań z określonymi terminami 

przepięć poszczególnych przyłączy.  

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie i ręcznie. Po wykonaniu wykopu pod sieć dno wykopu 

należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać podsypkę z piasku grubości 20cm. Ułożony w 

wykopie wodociąg należy do wysokości 20 cm ponad wierzch rury zasypać warstwą piasku na 

mokro. Pod nawierzchnią asfaltową całość wykopu zasypać piaskiem. Warstwy piasku należy 

zagęszczać warstwowo z zachowaniem odpowiedniej warstwy ochronnej nad rurą (zależnie od 

używanego sprzętu i wskazówek producenta rur). Zasypkę należy ubić do około 98% zagęszczenia. 

Zasypywanie rur należy wykonywać przy możliwie najniższych temperaturach dodatnich ( rano 

lub wieczorem ). Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom 

projektowym wg PN-B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z 

zewnątrz. Grunt przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić 

przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę gruntu należy przeprowadzić zgodnie z 

pkt.8 normy PN-B-10736. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie  Przydatne  Przydatne  

z zastrzeżeniami  

Treść  
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1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz grunty 

kamieniste, zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki  

2. Żwiry i pospółki, również 

gliniaste  

3. Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, naturalne i 

łamane  

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji żwirowo-

kamienistej (morenowe) o 

wskaźniku różnoziarnistości 

U 15  

5. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze starych 

zwałów (powyżej 5 lat)  

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone  

7. Wysiewki kamienne o 

zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2%  

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie  

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste  

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły  

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 

próchnicznych  

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL< 

35%  

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 

gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 

granicy płynności wL od 35 

do 60%  

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej ponad 2%  

8. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5 lat)  

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone  

10. Popioły lotne i 

mieszaniny popiołowo-

żużlowe 

- gdy pory w gruncie skalistym 

będą wypełnione gruntem lub 

materiałem drobnoziarnistym  

- gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych  

- do nasypów nie wyższych niż 3 

m, zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem  

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych  

- do nasypów nie wyższych niż 3 

m: zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 

spoiwami  

- gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje się na 

głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu 

podłoża  

- o ograniczonej podatności na 

rozpad - łączne straty masy do 

5%  

- gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 

drobnoziarnistym  

- gdy zalegają w miejscach 

suchych lub są izolowane od 

wody 

1. Żwiry i pospółki  

2. Piaski grubo i średnio-  

ziarniste  

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające mniej 

niż 15% ziarn mniejszych od 

0,075 mm  

4. Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu odpowiadają-  

cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste  

2. Piaski pylaste i gliniaste  

3. Pyły piaszczyste i pyły  

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35%  

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla kamiennego  

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej >2%  

7. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne  

8. Piaski drobnoziarniste 
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Grunty niewysadzinowe  Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe  

- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.)  
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Informacja o zagospodarowaniu odpadami 

W celu zminimalizowania powstania odpadu (ziemia z ukopu) przewiduje się prowadzenie robót w 

wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, umocnionych obudową rozporowo-przesuwną 

„KRINGS-VERBAU”. Odwóz urobku na czasowy odkład (100%) samochodem samowyładowczym 

10-12tT. Zagęszczenie podłoża będzie wykonywane zagęszczarkami wibracyjnymi typu „WACKER” 

(stopowa i płytowa). 

Nadmiar ziemi przewiduje się do odwozu na wysypisko. 

5. Charakterystyka projektowanego przyłącza wodociągowego 

Projektowany odcinek wodociągu będzie łączył ze sobą studnię głębinową z nowo projektowaną siecią 

wodociągową PVC Ø110 na działce 456 w miejscowości Wincentów. 

Projektowany odcinek wodociągu wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR11 PN16 RC Ø110-10. 

Zastosowane rury muszą posiadać atest higieniczny PZH oraz aprobaty techniczne ITB. 

Przewód ułożyć na podsypce piaskowej 20 cm, którą należy zagęścić, nad przewodem umieścić taśmę 

ostrzegawczą koloru niebieskiego z metalowa wkładką. 

Z otworu O-1 ułożyć rurę PE 100 RC PN 16  50x6,8 mm. w kierunku SUW. Przed połączeniem z 

zasuwą należy zastosować redukcję DN50/75. W miejscu połączenia ze studnią S-1 zastosować trójnik 

z dwiema zasuwami DN 80 (na odcinku trójnik – otwór O-1 oraz trójnik – studnia S-1). Odcinek trójnik 

– SUW wykonać z rur PE 100 RC PN 16 75x6,8 mm. 

Z budynku SUW należy poprowadzić rurę PE 100 RC PN 16 DN 110x10 do zbiornika na wodę 

uzdatnioną, oraz ze zbiornika do budynku SUW.  

Przyłącze SUW- sieć wodociągowa przewidziano poprzez zabudowę rur PE 100 RC PN16 110x10  do 

żeliwnego kolana 90o. Na wyjściu z SUW zamontować zasuwę DN100. Projektowane przyłącze należy 

podłączyć do nowoprojektowanej sieci wodociągowej poprzez żeliwny trójnik kołnierzowy 90o. 

Trójnik i kolano z rurami PCV połączyć za pomocą pierścienia uszczelniającego i króćca żeliwnego 

FW.  

Po ułożeniu i zamontowaniu przewodu w ziemi przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 

1,0MPa. Próbę ciśnieniową wykonać wg normy PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku prób przewód 

przepłukać, a następnie pobrać wodę do badań bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie 

odpowiadałaby warunkom wody do picia przewód należy zdezynfekować, a następnie przepłukać wodą 

i powtórzyć badanie. 

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociągowej należy wykonać w terenie tablice znakujące 

orientacyjne, które można umieścić na słupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne 
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wykonać zgodnie z normą PN-86/B-09700. Sposób oznakowania Wykonawca ustala z zarządcą 

wodociągu. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru częściowego dla robót zanikających i z odbioru 

końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-

B-10725. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 

częściowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań 

bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru końcowego na podstawie którego 

przekazuje się Inwestorowi wykonane przyłącze. 

Do budowy przyłącza wodociągowego należy zastosować rury polietylenowe, ciśnieniowe, co najmniej 

dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiały PE 100 RC, gdzie poszczególne warstwy PE 100 RC 

połączone są ze sobą molekularnie (np. Wavin TS, Rurgaz Multisafe, Gerodur RCprotect, Egeplast 

9010, Kaczmarek Tytan lub inne porównywalne) oraz rury i kształtki żeliwne. Do łączenia armatur 

należy użyć śruby ze stali nierdzewnej. Zastosować kształtki klasy PE100. Rury i kształtki łączone będą 

za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem kształtek elektrooporowych. Warunki zgrzewania rur zależne 

są od własności zgrzewanego materiału informację winien podać producent rur i kształtek. Zgrzewania 

rur nie można wykonywać w temperaturze niższej od –5°C oraz w warunkach widocznej mgły 

niezależnie od temperatury otoczenia. 

6. Studnia głębinowa i otwór awaryjny 

Otwór awaryjny O-1 – OTWÓR ISTNIEJĄCY 

Otwór awaryjny ujmuje triasową warstwę wodonośną. Wiercenie w rurach osłonowych 

prowadzono do głębokości 27m, dalej prace kontynuowano przy pomocy młotka wgłębnego o średnicy 

koronki 178 mm aż do uzyskania głębokości 84m. Na podstawie stwierdzonych podczas wiercenia 

warunków, otwór zabudowano kolumną rur PCV o średnicy 125 mm, szerokość szczeliny SW = 1 mm.  

L.p. Rodzaj rury Przelot 

od [m] 

p.p.t.] 

do [m] 

[m 

p.p.t] 

1 nadfiltrowa 0 37 

2 filtrowa 37 40 

3 międzyfiltrowa 40 43 

4 filtrowa 43 49 

5 międzyfiltrowa 49 61 

6 filtrowa 61 64 

7 międzyfiltrowa 64 73 

8 filtrowa 73 79 

9 podfiltrowa 79 82 
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Zwierciadło wody statyczne znajduje się na głębokości 0,3 m p.p.t. Wokół filtra wykonano 

obsypkę żwirową na głębokości od dna do 26 m, a od 26 m do powierzchni wykonano uszczelnienie z 

urobku i compactonitu. Podczas pompowania pomiarowego uzyskano wydajności: 

Q1 = 1,0 m3/h przy S1 = 2,61 m 

Q2 = 2,0 m3/h przy S2 = 6,02 m 

Q3 = 3,0 m3/h przy S3 = 9,81 m 

Zaprojektowano obudowę studni awaryjnej jako naziemną z ogrzewaniem wyposażonej w armaturę 

DN 40, wykonaną w całości z laminatów poliestrowo-szklanych, które umożliwiają utrzymanie we 

wnętrzu obudowy wymaganych warunków sanitarnych.  Obudowa ma składać się z : 

Podstawy – wykonanej z zewnątrz z laminatu poliestrowo-szklanego, który zamyka wewnętrzną 

konstrukcję stalową ramy nośnej 

Pokrywy - wykonanej z kilkuwarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego (wewnętrzny 

i zewnętrzny) o wysokich parametrach wytrzymałościowych. 

Projektowane wyposażenie obudowy:  

• system automatycznego ogrzewania 

• głowica studzienna z uszczelką oraz przepustami do kabli zasilających, sterowniczych 

i pomiarowych (przepusty uzbrojone w szczelne dławnice kablowe)  

• wodomierz prosty 

• kolano dwukołnierzowe  

• manometr 

• zawór czerpalny do poboru próbek wody 

• przepustnica zwrotna międzykołnierzowa, żeliwna, z dyskami ze stali kwasoodpornej  

• króciec dwukołnierzowy (gat. 304 / 304L) 

• przepustnica zaporowa międzykołnierzowa, żeliwna, z dyskiem ze stali kwasoodpornej 

• kolano dwukołnierzowe (gat. 304 / 304L) 

• hermetyczna skrzynka elektryczna z listwą zaciskową i gniazdem 230V A 

• zamek pokrywy 

• zawiasy z układem regulacji, stabilizującym równomierny docisk uszczelki pokrywy do 

podstawy dodatkowo wyposażone w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie pokrywy 

Grubość izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni głębinowej ma zabezpieczać przed 

zamarznięciem urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy przy temperaturze zewnętrznej poniżej 

minus 20°C pod warunkiem wcześniejszego zamknięcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co 
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należy wykonać gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 

3-4 godziny) przepływu wody przez urządzenia, każdorazowo co najmniej kilkadziesiąt minut. 

W przypadku braku możliwości spełnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny) 

przepływu wody przez armaturę obudowy niezbędne jest zastosowanie „awaryjnego” ogrzewania 

wnętrza obudowy. 

W studni należy zamontować pompę głębinową o maksymalnej wydajności 5 m3/h opuszczoną 

na rurach PE 40 mm zabezpieczonych linką ze stali nierdzewnej o na głębokość 40m. 

Obudowę montuje się na prefabrykowanej płycie fundamentowej lub na uprzednio wykonanym 

podłożu z betonu, które jest niezbędne do zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy 

do osi orurowania studni. 

 

Studnia głębinowa S-1 – OTWÓR PROJEKTOWANY 

Studnia S-1 zgodnie z założeniami ujmować będzie triasową warstwę wodonośną  z przedziału 

głębokości 75,0 - 99,0 m p.p.t. Otwór planuje się wykonać do 99,0 m głębokości. Zastosowany zostanie 

filtr szczelinowy PCV o średnicy zewnętrznej 280 mm. Ostateczna głębokość otworu, konstrukcja 

i głębokość posadowienia filtra oraz rodzaj obsypki zostanie ustalona przez nadzór geologiczny w 

dostosowaniu do stwierdzonych warunków geologicznych (rzeczywistego profilu litologicznego 

otworu). 

Zakładana konstrukcja studni głębinowej: 

• rura nadfiltrowa, PCV, rura pełna, średnica DN 250 mm (280 mm średnica zewnętrzna), na 

przedziale głębokości 0,0 – 75,0 m, dł. 75,0 m; 

• część robocza, filtr szczelinowy, PCV, średnica DN 250 mm (280 mm średnica zewnętrzna), 

szczelina 0,75 mm, na przedziale głębokości 75,0 – 96,0 m, dł. 21,0 m; 

• rura podfiltrowa, PCV, rura pełna, średnica DN 250 mm (280 mm średnica zewnętrzna), na 

przedziale głębokości 96,0 – 99,0 m, dł. 3,0 m.  

W studni S-1 w przedziale głębokości 20,0 – 99,0 m należy zastosować obsypkę filtracyjną, 

żwirową o granulacji 1,0 – 2,0 mm, przestrzeń między rurą nadfiltrową, a ścianą otworu w przelocie 

0,2 – 20,0 m p.p.t. należy wypełnić uszczelnieniem iłowym (compactonit) z urobkiem. 

Zaprojektowano obudowę studni naziemną z ogrzewaniem wyposażonej w armaturę DN 65, 

wykonaną w całości z laminatów poliestrowo-szklanych, które umożliwiają utrzymanie we wnętrzu 

obudowy wymaganych warunków sanitarnych.  Obudowa ma składać się z : 
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Podstawy – wykonanej z zewnątrz z laminatu poliestrowo-szklanego, który zamyka wewnętrzną 

konstrukcję stalową ramy nośnej 

Pokrywy - wykonanej z kilkuwarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego (wewnętrzny 

i zewnętrzny) o wysokich parametrach wytrzymałościowych. 

Projektowane wyposażenie obudowy:  

• system automatycznego ogrzewania 

• głowica studzienna z uszczelką oraz przepustami do kabli zasilających, sterowniczych 

i pomiarowych (przepusty uzbrojone w szczelne dławnice kablowe)  

• wodomierz prosty 

• kolano dwukołnierzowe  

• manometr 

• zawór czerpalny do poboru próbek wody 

• przepustnica zwrotna międzykołnierzowa, żeliwna, z dyskami ze stali kwasoodpornej  

• króciec dwukołnierzowy (gat. 304 / 304L) 

• przepustnica zaporowa międzykołnierzowa, żeliwna, z dyskiem ze stali kwasoodpornej 

• kolano dwukołnierzowe (gat. 304 / 304L) 

• hermetyczna skrzynka elektryczna z listwą zaciskową i gniazdem 230V A 

• zamek pokrywy 

• zawiasy z układem regulacji, stabilizującym równomierny docisk uszczelki pokrywy do 

podstawy dodatkowo wyposażone w sprężyny gazowe ułatwiające otwieranie pokrywy 

 

Grubość izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni głębinowej zabezpiecza przed 

zamarznięciem urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy przy temperaturze zewnętrznej poniżej 

minus 20°C pod warunkiem wcześniejszego zamknięcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co 

należy wykonać gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 

3-4 godziny) przepływu wody przez urządzenia, każdorazowo co najmniej kilkadziesiąt minut. 

W przypadku braku możliwości spełnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny) 

przepływu wody przez armaturę obudowy niezbędne jest zastosowanie „awaryjnego” ogrzewania 

wnętrza obudowy. 

Po wykonaniu odwiertu w studni należy zamontować pompę głębinową o wydajności ok. 30 

m3/h opuszczoną na rurach ze stali nierdzewnej DN65 na szybkozłącza systemu EcoConnect, BBT lub 

równoważnego na głębokość 73 m. 
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Średnicę armatury obudowy studni głębinowej, rurociągu tłocznego oraz pompę głębiową 

należy dobrać po wykonaniu pompowania pomiarowego sprawdzającego wydajność studni głębinowej. 

Obudowę montuje się na prefabrykowanej płycie fundamentowej lub na uprzednio wykonanym 

podłożu z betonu, które jest niezbędne do zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy 

do osi orurowania studni. 

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące 

wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

 

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających 

z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – nie 

dotyczy.  

b) Teren, na którym projektowane jest urządzenie budowlane, nie jest wpisane do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz nie jest lokalizowane jest na obszarze objętym 

ochroną konserwatorską.  

c) Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

d) Nie przewiduje się istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 

zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.  

 

8. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

Nie dotyczy. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

Przyłącze wodociągowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.);. z zachowaniem minimalnych odległość od 

drzew, budynków i sieci uzbrojenia terenu wynoszącej minimum 1 metr.  

Od południa działka 872 sąsiaduje z  torami kolejowymi nr linii 61 „Kielce-Fosowskie” o znaczeniu 

Państwowym. W związku z powyższym podczas projektowania budynków Stacji Uzdatniania Wody 
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należy uwzględnić, zapis art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1984 , z 2022 r. poz. 727, 1846). 

Przyłącze wodociągowe w gruncie należy ułożyć zgodnie z częścią rysunkową. Grunt, w którym 

prowadzony jest wodociąg, łącznie z obszarem zapewniającym minimalne, wymagane odległości 

jest wykluczony z użytkowania, pozostała część działki nie ulegnie zmianie. Na wodociągu nie 

należy projektować i wykonywać budynków czy innych obiektów budowlanych, zakaz sadzenia 

drzew itp. Projektowane przyłącze oddziałuje wyłącznie na działkę i w miejscu w którym jest 

zlokalizowany w pasie o szerokości 1m.  

10. Próby szczelności i odbiór sieci  

a) Próby szczelności  

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę jego szczelności 

wg obowiązujących przepisów. W trakcie próby należy sprawdzić wszystkie złącza zgrzewane 

badanego odcinka wodociągu. Ciśnienie próbne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niż 

1,0MPa. Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. 

b) Dezynfekcja wodociągu  

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie 

przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o 

szybkości przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do 

uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu.  

Dezynfekcję wodociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, 

o stężeniu chloru nie mniej niż 25g/m3. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą 

wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania 

pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu 

do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 

powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

 

11. Uwagi końcowe  

• Całość prac należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Cz. II Instalacje 

Sanitarne i Przemysłowe” i obowiązującymi przepisami bhp;  
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•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz. 46), wraz ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 kwietnia 1996 roku, 

zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 45/96, poz. 200);  

• Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji lokalizacji celu publicznego  

• Urządzenia i materiały użyte przy wykonawstwie powinny posiadać dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;  

• Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiałów;  

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom 

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

• Wykonane przyłącze wodociągowe powinno zostać naniesiony na mapy zasadnicze przez 

służby geodezyjne;  

• Zabrania się uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociągowej. 
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