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1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej 

obejmujący swoim zakresem budowę oraz zabezpieczenie i przebudowę 
istniejących urządzeń sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z 
zamierzeniem budowlanym budowy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu. 

2. Stan istniej ący 
Zakres projektu wykonaczego obejmuje przebudowę ulicy Zbyszewskiej 
zlokalizowanej w Grójcu na odcinku skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do 
Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej. Całość opracowania została podzielona na dwa 
odcinki, pierwszy - przebudowę ulicy Zbyszewskiej od skrzyżowania z ulicą 
Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Łąkową oraz drugi - od skrzyżowania z ulicą 
Łąkową do terenów Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej. 
Ulica Zbyszewska na odcinku pierwszym jest drogą o nawierzchni asfaltowej, 
gęsto uzbrojona w sieci podziemne (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, 
energetyczna i teletechniczna) oraz naziemne głównie sieć energetyczna. Wzdłuż 
ulicy istnieje i jest w trakcie budowy wiele obiektów budowlanych (głównie 
zabudowa jednorodzinna) 
Na odcinku drugim ulica Zbyszewska jest to droga o nawierzchni utwardzonej, 
uzbrojonej głównie w okolicy skrzyżowania z ulicą Łąkową oraz w okolicy 
zabudowy jednorodzinnej.  

3. Stan projektowany 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę, zabezpieczenie, 

przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy 
Piłsudskiego do ulicy Łąkowej. 

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej i 
inżynieryjnej oraz warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Grójcu oraz inwentaryzację w terenie. 

3.1. Sieć wodoci ągowa 
W zakresie przebudowy i budowy sieci wodociągowej opracowania obejmuje 

wykonanie następującego zakresu prac: 
a) przełożenie istniejących odcinków sieci wodociągowej poza projektowaną 
jezdnie asfaltową ulicy Zbyszewskiej; 
W związku z kolizją projektowanej drogi z istniejącą siecią wodociągową 
zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej w następujących lokalizacjach: 
- skrzyżowanie ul. Kwiatu Paproci z ul. Zbyszewską 
W celu usunięcia kolizji z istniejącą studnią zasuwową zaprojektowano jej  
przeniesienie poza teren utwardzony i przebudowę odcinka sieci wodociągowej 
DN100 w ulicy Kwiatu Paproci poza obszar jezdni.  
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W celu wykonania przebudowy na istniejącym wodociągu DN150 w miejscu 
oznaczonym na planie sytuacyjnym W3 należy zabudować studzienkę zasuwową, 
betonową o średnicy DN120cm. Włączenie do istniejącego rurociągu należy 
wykonać poprzez montaż w miejscu włączenia żeliwnego trójnika redukcyjnego 
150/100 oraz zasuwy na odejściu przewodu DN100 w kierunku ulicy Kwiatu 
Paproci. Projektowany odcinek należy wykonać z rur PVC DN100 łączonych 
kielichowo. Armatura (zasuwa) łączona z trójnikiem żeliwnym za pomocą 
kołnierzy.  
Istniejącą studzienkę zasuwową należy zlikwidować wraz z armaturą i odcinkiem 
przewodu. W miejsce zlikwidowanej studzienki należy wstawić odcinek przewodu 
PVC DN150 i połączyć z istniejącym przewodem za pomocą nasuwek 
dwukielichowych a następnie na całej szerokości zjazdu zabudować rurę 
osłonową dwudzielną o średnicy DN200 stal. Rurę osłonową należy wyprowadzić 
poza obrzeże jezdni po 1,0m w każdą stronę. 
- przebudowa sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i ul. Zbyszewskiej 
W celu usunięcia kolizji z projektowaną jezdnią ulicy Zbyszewskiej istniejący 
wodociąg o średnicy DN150 należy przebudować poza granice pasa jezdni 
projektowanej drogi (trasa projektowanego przewodu zgodnie z planem 
sytuacyjnym).  Na projektowanym odcinku wodociągu, w miejscu oznaczonym na 
planie sytuacyjnym W20, należy wykonać studzienkę zasuwową z zasuwami 
kołnierzowymi żeliwnymi DN150 na odejściu rurociągu w ulicę Łąkową. Na 
istniejącym odcinku przewodu należy zamontować hydrant przeciwpożarowy 
naziemny oraz wybudować odcinek przyłącza DN32. Włączenia przyłącza należy 
wykonać poprzez montaż nawiertaki z zasuwą odcinającą z trzpieniem i skrzynką 
wyprowadzoną do powierzchni terenu. W miejscach przejść prostopadłych pod 
jezdnią projektowanej drogi odcinki przewodów należy prowadzić w rurach 
ochronnych stalowych DN200 oraz DN150 z zastosowaniem płóz dystansowych. 
 
b) budowę przyłączy wodociągowych do istniejących działek budowlanych; 
W celu umożliwienia włączenia do sieci wodociągowej istniejących terenów 
budowanych zostało zaprojektowane szereg przyłączy wodociągowych do 
istniejących posesji. Lokalizacja odcinków przyłączy zgodnie z planem 
sytuacyjnym. Włączeń do istniejącego rurociągu należy wykonać za pomocą 
nawierek o średnicy DN32 z zasuwą odcinającą z trzpieniem i skrzynką uliczną 
wyprowadzoną do powierzchni terenu. Odcinki rurociągów należy wykonać z rur 
przewodowych DN32 PE100 SDR17. Na granicy pasa drogowego przewody 
należy zaślepić korkiem zgrzewanym do rury przewodowej. 
 
c) zmiana lokalizacji istniejących hydrantów przeciwpożarowych w miejscu ich 
kolizji z projektowaną jezdnią ulicy Zbyszewskiej 

Miejsca przebudowy istniejących hydrantów przeciwpożarowych zostały 
wskazane w części rysunkowej dokumentacji i oznaczone na planach 
sytuacyjnych H1, H2.  Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej należy 
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dokonać zgodnie ze schematami węzłów zamieszczonymi w części rysunkowej 
projektu. 

Likwidowane hydranty przeciwpożarowe należy usunąć i przetransportować w 
miejsce wskazane przez zarządcę sieci wodociągowej ZWiK Grójec. 

Wszystkie istniejące (niezinwentaryzwane) hydranty podziemne należy w 
czasie wykonywania robót ziemnych odkopać a ich skrzynki wyprowadzić do 
rzędnych projektowanej drogi. 

3.1.1. Projektowane przewody i uzbrojenie 
Rury przewodowe 
Przekładaną sieć wodociągowa należy wykonać z rur ciśnieniowych do wody 

pitnej z materiału PVC SDR26 PN10 o średnicy DN100, DN150 oraz PE100 
SDR17 o średnicy DN32mm; 

Studzienki zasuwowe 
Na przewodzie wodociągowym w miejscach połączenia z istniejącą siecią 

wodociągową należy zainstalować studzienkę (z zasuwami) betonową z 
prefabrykowanych kręgów betonowych. Elementy studni należy łączyć z 
zastosowaniem uszczelek. Części denne studni należy wykonać jako 
monolityczne.  

Studnie przykryć płytą betonową z pokrywową oraz zabudować właz kanałowy 
φ600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieżą poprzez 
zaryglowanie. Włazy kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem miejsca w 
którym zostały posadowione. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych 
wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych. 

Armatura 
- zasuwy odcinające – zasuwy żeliwne, klinowe, PN10; 
- nawiertka wodociągowa dla rur PVC z zasuwą z trzpieniem wyprowadzonym do 
powierzchni terenu; 
- hydrant nadziemny Dn80, PN10 
Schematy węzłów wodociągowych wraz z wykazem kształtek i armatury znajduje 
się w części rysunkowej projektu. 

Bloki oporowe 
Na załamaniach i odgałęzieniach projektowanego wodociągu należy wykonać 

bloki oporowe z betonu klasy B35. 
Próby szczelno ści 
Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń w projektowanych 

rurociągach należy przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z 
normą PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-06.  

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności przewód wodociąg należy 
poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Płukanie i dezynfekcja przewodów 
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. 
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Dezynfekcję rurociągu należy przeprowadzić przy użyciu wapna chlorowanego 
lub wody chlorowej, o stężeniu nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy 
przepłukać rurociąg wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po 
zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do badań 
laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu do eksploatacji. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 
powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcję 
należy powtórzyć. 

Oznakowanie wodoci ągu 
 Trasę ułożonych przewodów należy oznakować poprzez ułożenie w 

wykopie (podczas zasypywania rurociągu) na wysokości 0,3-0,5m nad 
rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim zaopatrzonej w metalową 
wkładkę identyfikacyjną. 

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem wodociągu należy dokonać 
oznakowania zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych 
zgodnie z wymogami PN-86/B-09700. Tablice należy montować na ścianach 
budynków lub na słupkach na wysokości 2,0m nad terenem. 

Odbiór robót 
Odbiór robót instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą 

PN-B-10726:1999 – Wodociągi. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3.2. Kanalizacja sanitarna 
W zakresie przebudowy i budowy sieci wodociągowej opracowania obejmuje 

wykonanie następującego zakresu prac: 
a) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic wszystkich działek 

budowlanych nie skanalizowanych 
W celu umożliwienia odebrania ścieków sanitarnych istniejących działek 

budowlanych, nieskanalizowanych, zaprojektowano wykonania szeregu przyłączy 
(lokalizacja zgodna z planem sytuacyjnym). Odcinki projektowanych przyłączy 
należy włączyć do istniejących lub projektowanych studzienek kanalizacyjnych i 
zakończyć na granicy pasa drogowego korkiem. Rzędne posadowienia zostały 
oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem Pk. 

 
b) budowa odcinków kanałów sanitarnych umożliwiających odbiór ścieków 

sanitarnych z ulic bocznych odchodzących od ulicy Zbyszewskiej. 
W celu umożliwienia odbioru ścieków sanitarnych z dróg bocznych 

zaprojektowano wykonanie odcinków kanałów sanitarnych sięgających do granicy 
projektowanego pasa drogowego. Lokalizacja odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z planem sytuacyjnym. 

 

3.2.1. Projektowane przewody i urz ądzenia 

Rury przewodowe 
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Kanały sanitarne projektuje się z rur PVC o sztywności obwodowej 
SN=8kN/m2 w zakresie średnic od Dn200 (przewód główny) oraz Dn160 
(przykanaliki). Przykanaliki należy zakończyć korkiem poza zewnętrznym 
krawężnikiem chodnika. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów 

betonowych dn1200mm, z zastosowaniem jako materiału betonu. 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. 

Studnie przykryć płytą betonową pokrywową ułożoną na pierścieniu odciążającym 
oraz zabudować właz kanałowy φ600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN 
zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Włazy kanalizacyjne 
posadowić zlicowane z poziomem miejsca w którym zostały posadowione. 

Przejścia rur przez ściany studzienki rewizyjnej wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni 
rewizyjnej piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 

Wszystkie istniejące studzienki kanalizacji sanitarnej, będące w zakresie 
projektowanej ulicy Zbyszewskiej, należy doprowadzić do rzędnej projektowanej 
drogi i wyposażyć we właz kanałowy φ600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN 
zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Płyty pokrywowe 
istniejących studzienek kanalizacyjnych należy posadowić na pierścieniach 
odciążających. 

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie któw 
Informacje ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt Technologii i 

Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty, biorąc pod uwagę ciągłość przepływu, 
z których mogą wynikać tymczasowe kanały obiegowe. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), 
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Dokładną 
lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.  
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5. Uwagi i zalecenia 
- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić 

przy pomocy wykopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem właścicieli; 
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu 

organizacji robót wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do uzgodnienia 
właścicielowi sieci; 

- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; 
- istniejącą armaturę i rurociągi przeznaczone do likwidacji należy 

zdemontować i zutylizować (likwidowane odcinki przedstawiono na planie 
sytuacyjnym); 

- wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod 
nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń; 

- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; 

- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do używania ich do wody 
pitnej; 

6. Spis norm i wytycznych 
PN-EN 545:2006 Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na 
przewodach wodociągowych. 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-H-74101:1984 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych. 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe. 
PN-B-01700:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 
Oznaczenia graficzne. 
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje zamkniętych kanałów 
ściekowych. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie i sterowanie jakością  
PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 
PN-B-10710  Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania. 
Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 

7. Wytyczne BHP 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 
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