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1.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -CZĘŚĆ
OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy sieci wodociągowej , której
Inwestorem będzie : Gmina Miasto Sierpc , 09-200 Sierpc ul.
Piastowska 11a, przewidzianej do realizacji na działkach nr
ewidencyjny:

− 3113(teren pasa drogi powiatowej),

− 483/42(teren pasa drogi miejskiej), 

1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na  w/w  działki  obowiązuje  Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego,
miasta  Sierpca  dla  obszaru  połoŜonego  pomiędzy  ul.  Kościuszki  ,  Rypińską  do
Głowackiego  ,  Wróblewskiego  do  Instalatorów  i  Bema  i  do  ul.  Kościuszki
zatwierdzony uchwałą nr 94/XII/2007 Rady Miejskiej  Sierpca z dnia 5 grudnia 2007r.
Projektowana  inwestycja  nie  zmieni  stanu  zagospodarowania  działek  sieć
wodociagowa  budowana  będzie  w  ulicy   miejskiej  i  powiatowej.  Po  wykonaniu
inwestycji drogi i chodniki zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK.

 Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci wodociągowej:
− z  rur  polietylenowych  dn  160  układanych  w  rurze  ochronnej  dn200  stal  pod

jezdnią asfaltową  drogi powiatowej na długości 12m.b.  
− z rur PCV 160 o długości 14,6m na terenie pasa drogi powiatowej i PCV 160 o

długości 162,4m. b.  na terenie pasa drogi miejskiej 
Sieć  wodociągowa  posłuŜy  do  zaopatrzenia  w  wodę  budynków  wielorodzinnych
zlokalizowanych  przy  projektowanej  sieci  wodociągowej  oraz  do  zabezpieczenia
potrzeb przeciwpoŜarowych na ulicy Wróblewskiego.

 1.4.ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  POSZCZEGÓLNYCH  CZĘŚCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Łączna długość projektowanej inwestycji liniowej wynosi 189,0m

1.5.DANE  INFORMUJĄCE  CZY  TEREN  JEST  WPISANY  DO  REJESTRU
ZABYTKÓW

Działki  nr  ew.  3113  oraz  483/42  na  których  zlokalizowana  jest  projektowana
inwestycja nie leŜą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. 

1.6.  INFORMACJE  I  DANE  O  CHARAKTERZE  I  CECHACH  ISTNIEJĄCYCH  I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA.   
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Projektowana  inwestycja  nie  stwarza  zagroŜenia  dla  środowiska  naturalnego.
Inwestycje polegające na budowie sieci wodociągowych rozdzielczych , a taka jest
projektowana  w  niniejszej  dokumentacji  nie  wymagają  uzyskania  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach inwestycji  z  uwagi  na wyłączenie  tego rodzaju
przedsięwzięć  z  listy  przedsięwzięć  które  mogą  wymagać  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko , zmiana wniesiona Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 21 sierpnia 2007 Dz. U. 158 poz 1105.
Inwestycja  nie  przebiega  w  obszarze  krajobrazu  chronionego  oraz  Natura  2000.
Inwestycja nie powoduje zniszczeń w otaczającej przyrodzie  z uwagi na to , Ŝe nie
przebiega  po  terenach  zielonych.  Po  wybudowaniu   wszelkie  zmiany  w
ukształtowaniu terenu naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego.
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2.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

2.1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UśYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

    Celem budowy  wodociągu w ulicy Wróblewskiego w Sierpcu jest naprawa
istniejącego starego i zniszczonego systemu zaopatrzenia w wodę budynków przy
w/w ulicy , a takŜe zabezpieczenie potrzeb przeciwpoŜarowych na osiedlu. Sieć
wodociągowa wykonana będzie z rur o średnicy 160 mm z PCV i PE . Łączna
długość sieci wodociągowej wyniesie 189,0m.b.  

2.2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sieć wodociągowa  musi być wykonana z materiałów dopuszczonych do
obrotu w Unii Europejskiej , które będą posiadać odpowiednie znaki bezpieczeństwa.
Materiały mające kontakt z Ŝywnością muszą posiadać  atest PZH . Odpady , które
powstaną w związku z budową sieci wodociągowej takie jak : resztki rur , kruszywa
budowlane, nadmiar urobku z wykopów naleŜy zagospodarować zgodnie z
decyzjami na wytwarzanie odpadów , które posiadają wykonawcy poszczególnych
robót.

2.3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Według informacji uzyskanych od inwestora sieć wodociągowa usytuowana
będzie w gruntach piaszczysto gliniastych nośnych ,  sieć będzie posadowiona na
głębokości minimum 1,76 metra na podsypce z warstwy ubitego piasku grubości 10
cm. Projektowana budowa wodociągu (wykopy o głębokości 1,85m) naleŜy do II
kategorii geotechnicznej.  Sieć wodociągową   zaprojektowano  z rur PCV  DN 160
PN10 łączonych na wcisk za pomocą uszczelek gumowych  i PE100 dn 160 PN10
łączonych do rur PCV za pomocą łączników równoprzelotowych kielichowych do rur
PCV,PE nr kat 621/10 dn 160 produkcji AVK lub łączników nr 0430 systemu 2000
produkcji Hawle . Sieć wodociągową zlokalizowano  w  pasie drogowym.
Szczegółową lokalizację sieci wodociągowej pokazano na projekcie
zagospodarowania tereu na planie w skali 1:500 (RYS. 1) . 

2.4. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE
NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU WYSTĘPUJĄCYCH WZDŁUś JEGO
TRASY ORAZ W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH. 

2.4.1.Opis ogólny wodociągu. 

         Dokumentacja niniejsza  obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicy
Wróblewskiego w Sierpcu. Wodociąg  zaprojektowano  z rur PE 100 DN 160 SDR 17
połączonych z rurami PCV za pomocą łączników równoprzelotowych kielichowych do
rur PCV,PE nr kat 621/10 dn 160 produkcji AVK lub łączników nr 0430 systemu 2000
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produkcji Hawle , i  rur PCV 160  . Sieć wodociągową zlokalizowano  w  pasie
drogowym. Szczegółową lokalizację sieci wodociągowej pokazano na planie w skali
1:500. Łączna  długość  projektowanego wodociągu    wynosi 189 m.b. 

2.4.2.Warunki wykonania . 

          Na  podstawie  rozeznania  w  terenie  w miejscu trasy wodociągu pod
warstwą gleby występują grunty zaliczane  do   kat  II i III . Budowę wodociągu
zaprojektowano z rur   PE 100 DN160 SDR 17 PN 10  oraz rur PCV 160 i 110
łączonych na wcisk za pomocą uszczelek. Przewód wodociągowy naleŜy układać w
gotowym wykopie po uprzednim wyrównaniu dna na podsypce z rodzimego gruntu
grubości 15 cm. Pod jezdnią asfaltowa drogi powiatowej metodą przewiertu w rurze
ochronnej stalowej. W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykop naleŜy
odwodnić według oddzielnego opracowania. Głębokość wykopu musi być taka , aby
przykrycie rury wynosiło co najmniej 1.6m.  Projektowany wodociąg włączyć do
istniejącego wodociągu   φ150 Ŝel biegnącego w ul. Wróblewskiego na działce nr
483/42. Włączenia dokonać za pomocą trójników Ŝeliwnych kołnierzowego ,
wstawionych do istniejącej sieci 150 Ŝel na kołnierze kombi do rur Ŝeliwnych zgodnie
ze schematem na rys. nr 2 i 3. Po ułoŜeniu rurociągów i zamontowaniu armatury,
dokonać próby ciśnieniowej na ciśnienie 1 M Pa . Za pozytywną próbę naleŜy uznać
jeśli ciśnienie w ciągu pół godziny nie zmieni się . Po próbie ciśnieniowej wodociąg
naleŜy poddać chlorowaniu roztworem podchlorynu sodowego a następnie
intensywnie przepłukać.  Wodę z nowo wybudowanego wodociągu zbadać czy
spełnia wymogi  określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29-03-2007r
W sprawie  jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi Dz. U. Nr 61 poz
417. Roboty  naleŜy wykonać zgodnie z PN-97 B-10725 „Wodociągi . Przewody
zewnętrzne . Wymagania i badania przy odbiorze” ,  Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych Wymagań Technicznych COBRTI Instal
Zeszyt 3 oraz instrukcją montaŜu producentaq rurociągów.

2.4.3.Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
          

 Na wodociągu  zamontować hydranty przeciwpoŜarowe dn80 podziemne 1
szt. i nadziemne 1 szt.  oddzielone od wodociągu zasuwą kołnierzową dn 80 z
miękkim uszczelnieniem .  Włączenie do istniejącego wodociągu poprzez zasuwę dn
150 kołnierzową z miękkim uszczelnieniem. Zastosować zasuwy nr 06/30 produkcji
AVK.

2.4.4.Oznakowanie sieci wodociągowej. 

          Po wykonaniu wodociągu przed oddaniem do eksploatacji, naleŜy wszystkie
elementy uzbrojenia oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi . Tabliczki
umieścić w punktach widocznych w pobliŜu usytuowania sieci na trwałych obiektach,
a w razie ich braku na specjalnych słupkach metalowych.

2.4.5.Próby odbiory i warunki BHP. 

a) zgodnie  z PN-97 B-10725 „Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i
badania przy odbiorze” przewody sieci wodociągowej  naleŜy  poddać próbie
ciśnienia na szczelność  przewodów
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sieć  rozdzielcza , z rur PE na ciśnienie 1 MPa
b)  przed  oddaniem  sieci  wodociągowej  do  eksploatacji przeprowadzić

dezynfekcję . 
c) roboty   naleŜy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  warunkami

technicznymi i przepisami  branŜowymi 
  d) przed   przystąpieniem  do  robót  wykonawca  powinien zapoznać  się  ,

warunkami  wykonania  robót  i powiadomić  instytucje   posiadające
uzbrojenie  podziemne   celem  wskazania   tych   urządzeń   w   terenie.

2.4.6. Kolizje z elementami uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej  wystąpią kolizje z :
- kablami telefonicznymi -dwukrotnie
- kanałem sanitarnym projektowanym-ośmiokrotnie
- kablami energetycznymi 
- istniejącymi rurociagami wodnymi

W miejscach kolizji wykopy prowadzić sposobem ręcznym pod nadzorem
właściwych gestorów urządzeń, w pierwszej kolejności naleŜy odnaleźć
kolidujące rurociągi następnie je zabezpieczyć przed uszkodzeniem . Na kable
telefoniczne załoŜyć rury ochronne dwudzielne.  Postępować zgodnie z uwagami
zawartymi w opinii Zud .

2.4.7. Roboty ziemne

Wykopy naleŜy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnione
za pomocą obudów prefabrykowanych posiadających odpowiednie atesty. Szerokość
wykopów dla sieci  wodociagowej min 0,8m w obudowie .  Wykopy  poza miejscami
kolizji mechaniczne za pomocą koparek podsiębiernych w miejscach kolizji i w
bezpośrednim sąsiedztwie ręcznie. Wykopy wykonywać ze składowaniem urobku na
odkład , jeśli grunty z wykopów nie będą nadawały się do zasypki naleŜy je odwieźć ,
a do zasypki  przywieźć pospółkę piaskową. Zasypka warstwami po 30 cm z
dokładnym zagęszczeniem do współczynnika 1,00 . Całość robót ziemnych winna
być zgodna z: PN-B-10736:1997 oraz z PN-S-02205/1998. 

2.5. ZAŁOśENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ SIECI ORAZ OBLICZENIA SIECI
WODOCIĄGOWEJ.

Zapotrzebowanie na wodę i obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej 

Potrzeby na cele bytowo gospodarcze.

Przy nowo budowanym wodociągu  znajduje się  6 budynków w których znajduje się 25
gospodarstw domowych oraz sklep spoŜywczy. Przyjęto , Ŝe jedno gospodarstwo domowe składać
się będzie przeciętnie z 5 osób 

Stąd liczba mieszkańców  25 * 5 =125 osób 
wskaźnik scalony wynosi 185 l/M/d
współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1.1
współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=1.1

Qśr/dob= 125*185=23125dm3/dob

Qmax/dob=23125*1.1=25437dm3/dob 
Qmax/h=(25437/24)*1.1=1165,9 dm3/h =0.32dm3/s
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Dla sklepu spoŜywczego

Potrzeby pracowników
Qdśr   =1*30=30dm3  =0,03m3

Qdmax =30*1,1=33dm3   =0,033 m3

Qhmax =(33*2,2)/24=3,025 dm3 /h   =0.0008d m3/s

Potrzeby ogólnokomunalne 15% = 0.048dm3/s

Potrzeby na cele przeciwpoŜarowe. 

Ilość wody na cele przeciwpoŜarowe określa się zgodnie  z PN-97/B-02864 

• miejscowości od 10000 do 25000 mieszkańców przyjmuje się 20 dm3/s
Projektowany wodociąg będzie podłączony do istniejącej sieci wodociągowej φ150 Ŝel . Zgodnie z PN-
97/B-02864  średnicę sieci rozdzielczych przyjmuje się większe od 125mm.        
Obliczenia hydrauliczne wodociągu
Obliczenia przeprowadzono w celu wyznaczenia ciśnienia w hydrancie przeciwpoŜarowym
najbardziej oddalonym od miejsca podłączenia. 

Odległość hydrantu przeciwpoŜarowego od
miejsca włączenia do istniejącego wodociągu
wynosi 113,3m. Hydrant usytuowano na
końcówce wodociągu 160 PCV . Obliczeń
dokonano przy załoŜeniu pełnych przepływów
gospodarczych i poŜarowych. Na projektowanych
odcinkach wodociągu usytuowano po 1 hydrancie
dn 80 na kaŜdej końcówce. Wydajność 1 hydrantu

dn 80 wynosi 10 dm3/s

• przepływ obliczeniowy-  10+0.32+0,008+0,038=10,37 dm3/s dłuŜszy odcinek projektowanego
wodociągu w kierunku bloku przy ul. Wróblewskiego 2e

         długość obliczeniowego odcinka dn 160 PCV wynosi 113,3m 

Nazwa odcinka projektowego : Odcinek nr 1 do bloku 2E

Typ rury : PVC - PN-10 

Zadana średnica rury : 160 [mm]

Zadana długość odcinka : 113,3 [m]

Zadany przepływ : 10,37 [l/s]

Wyniki obliczeń :

-----------------------------------------------------------------------

Średnice rury Dz/Dw : 160 / 148 [mm/mm]

Nr katalogowy PipeLife : 20261660 (Power-Lock)

Strata jednostkowa : 2,49 [‰]

Strata całkowita : 0,28 [m sł.w.]

Prędkość  : 0,61 [m/s]

Chropowatość : 0,01 [mm]

          Ciśnienie w miejscu włączenia wodociągu 21 m H2O

RóŜnica wysokości -         -0,58 m

Ciśnienie w hydrancie p-poŜ wynosi : 21-0,28+0,58=21,30 mH2O >20 m H2O
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2.6.DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW NA
ŚRODOWISKO

Obiekt  nie  emituje  do  środowiska  zanieczyszczeń  w  postaci  zapachów,  pyłów  i
płynów. Odpady w czasie normalnej eksploatacij nie będą powstawać.Wodociąg nie
będzie  emitował  hałasu,wibracji  oraz  promieniowania  jonizującego  i
elektromagnetycznego.  Budowa  wodociągu  nie  wpływa  na  istniejący  drzewostan
oraz  wody  gruntowe.  Podczas  budowy  (wykopy)  nastąpi  niewielka  ingerencja  w
powierzchnię  ziemi.  Po  wykonaniu  powierzchnia  zostanie  przywrócona  do  stanu
pierwotnego.  Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  ograniczają  wpływ  na  środowisko
przyrodnicze , polepszają warunki zdrowotne mieszkańców , którzy będą korzystali z
czystej wody wodociągowej.   

2.7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ

Projektowana sieć wodociągowa  zapewnia wymaganą ilość wody do celów
poŜarowych pod wymaganym ciśnieniem dla danej jednostki osadniczej zgodnie z
obliczeniami zawartymi w punkcie 2.5 niniejszej dokumentacji oraz 
PN-B-02863/1997. 
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3.0. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OBIEKTÓW 
Warunki gruntowe geotechniczne panujące na terenie działek przez które przebiega
projektowana  inwestycja  stanowią  grunty  nośne  piaszczyste.  Woda  gruntowa
znajduje  się  poniŜej  projektowanego  poziomu  posadowienia  rurociągów.
Projektowana budowa wodociągu (wykopy o głębokości 1,8m) naleŜy do II kategorii
geotechnicznej . W terenie panują proste warunki gruntowo-wodne, w związku z tym
nie jest wymagane sporządzanie dokumentacji geotechnicznej. Rurociągi mogą być
posadowione w tych warunkach gruntowych.
W przypadku gdyby w trakcie prac ziemnych  stwierdzono istotne odstępstwa od
powyŜszych  załoŜeń  dotyczących  budowy  geologicznej,  naleŜy  powiadomić
jednostkę projektową.

4.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA. 

1. Zakres robót.

W zakresie robót ujęto realizację robót ziemnych do głębokości max. 2.0m na długości łącznej ok.
256mb bez przyłączy wraz z montaŜem rurociągów z rur PE i PCV  .

Realizacja robót polegać będzie na dokonywaniu odkrywki gruntu w sposób mechaniczny oraz
częściowo ręczny odcinkami montaŜu rurociągów w wykopie, po ich opuszczaniu do przygotowanego
wykopu oraz zasypywaniu piaskiem z zagęszczeniem przy uŜyciu zagęszczarek mechanicznych.

2. Stan zainwestowania.
Roboty prowadzone są na terenie częściowo urządzonym w drogach miejskich i wojewódzkich. Droga
ma nawierzchnię nieutwardzoną.

3. Elementy zagospodarowania stanowiące zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia.

Przy realizacji inwestycji naleŜy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy mające wpływ na
bezpieczeństwo ludzi:

- prowadzenie robót w pasach drogowych, chodniki, jezdnie
- prowadzenie robót wzdłuŜ i w pobliŜu istniejących obiektów budowlanych
- prowadzenie robót w pobliŜu oraz w skrzyŜowaniach z czynnym uzbrojeniem

podziemnym takim jak kable telefoniczne, kable energetyczne, gazociągi, wodociągi

4. Przewidywane zagroŜenia, które naleŜy uwzględnić przy realizacji robót.

a) przy robotach ziemnych
- moŜliwość wypadku związanego bezpośrednio z pracą sprzętu (koparki, samochody

cięŜarowe) i dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na budowie jak i osób
postronnych

- moŜliwość osunięcia gruntu w wykopie
- moŜliwość osunięcia do wykopu elementów drogi takich jak fragmenty podbudowy,

płytka chodnikowa, kamień itp.
- uszkodzenie kabli energetycznych pod napięciem oraz uszkodzenie gazociągów
- wpadnięcie do wykopu
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        b) przy robotach montaŜowych
- przyciśnięcie lub przygniecenie podczas montaŜu rur
- uszkodzenia ciała związane z uŜytkowaniem narzędzi i elektronarzędzi, nieostroŜnym

rozładunku, przenoszeniu i montaŜu rur, itp.
- poparzenie przy obsłudze zgrzewarki

5. InstruktaŜ

Obowiązki wynikające z przeprowadzenia szkolenia instruktaŜowego na terenie budowy obowiązany
jest wykonać kierownik budowy lub osoba wytypowana przez wykonawcę, posiadająca odpowiednie
kwalifikacje. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiadać aktualne szkolenia
zgodne z rodzajem wykonywanej pracy.

6. Środki techniczno – organizacyjne zapobiegawcze niebezpieczeństwu powstania

wypadku.

a) zabezpieczenie terenu

Teren budowy lub robót naleŜy zabezpieczyć ogrodzeniem wg potrzeb. JeŜeli w związku z
wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to naleŜy oznakować
zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Przejścia dla pieszych powinny być
wyznaczone w miejscach zapewniających bezpieczeństwo. Szerokość drogi przeznaczonej dla
ruchu pieszego jednokierunkowego musi wynosić min. 0,75 m, a dla ruchu dwukierunkowego min.
1,2 m. Miejsca niebezpieczne i przejścia winny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz powinny być dobrze oświetlone.

b) bezpieczeństwo ludzi

- pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych i
rozbiórkowych, a takŜe przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu
zmechanizowanego oraz przy zagospodarowaniu placu budowy, muszą posiadać
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i kwalifikacje dla danego
stanowiska regulowane odrębnymi przepisami,

- pracownicy nie mogą być zatrudnieni na danym stanowisku pracy w przypadku gdy
posiadają przeciwwskazania lekarskie do wykonywania określonego rodzaju pracy
oraz gdy nie zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracownicy wykonujący funkcję operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych,
kierowców wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie
silnikowym musza posiadać uprawnienia wydane przez właściwą komisję
kwalifikacyjną,

- operator nie moŜe opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub innego
urządzenia budowlanego,

- w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urządzenia budowlanego naleŜy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ
energii,

- ludzie pracujący na budowie jak równieŜ inne osoby postronne nie mogą przebywać
w zasięgu pracy koparek oraz w pobliŜu samochodów przy załadunku i rozładunku.
Pracownicy pracujący na budowie winni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronna roboczą
oraz sprzęt zabezpieczenia osobistego.

- roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie niniejszego projektu.
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci tj.
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej
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odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i naleŜy zapewnić
nad nimi fachowy nadzór techniczny.

         JeŜeli w trakcie wykonywania robót ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia
przewodów instalacji naleŜy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i określenia dalszego prowadzenia robót. W przypadku wykonywania wykopów na
ulicach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, naleŜy wokół
wykopu ustawić poręcze ochronne i oznaczyć napisem: ,,OSOBOM NIE UPOWAśNIONYM
WSTĘP WZBRONIONY”, a w nocy oznaczyć czerwonym światłem ostrzegawczym.

         Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogą być
wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o
głębokości większej od 1 m, a nie większej niŜ 2 m moŜna wykonywać jeŜeli pozwalają na to
wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inŜynierska. W przypadku gdy wykop osiągnie
głębokość większą niŜ 1 m, naleŜy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Przy wykonywaniu
robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości min. 0,6 m poza granicą klina
naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką równieŜ w
czasie postoju jest zabronione.

  c) zabezpieczenie sprzętu

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na
terenie budowy tylko wówczas gdy zostały wystawione dokumenty uprawniające je do
eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie
obsługi powinien być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa
uŜytkowania. Maszyny i inne urządzenia powinny być zabezpieczone przed dostępem osób
postronnych nie naleŜących do obsługi.

Całość robót wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych -D.U nr 47/03  poz. 401 ,  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn
17 09 99 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach
energetycznych. Dz.U.99.80.912,     Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki
Socjalnej w sprawie      Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.U.03169.1650,         Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki z dnia 20-09-01 w
sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 01.118.1263
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OŚWIADCZENIE 2009/08/15

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam , Ŝe projekt sieci

wodociągowej w ul. Wróblewskiego w Sierpcu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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8.0 ZESTAWIENIE NAJWAśNIEJSZYCH MATERIAŁÓW

1. RURY WODOCIĄGOWE Dz160 PCV Pn 1.0 M Pa 177 m.b.

2. RURY WODOCIĄGOWE PE 100 DZ160 Pn 1,0 M Pa 12m.b. 

3. RURA OCHRONNA STALOWA  200 L=12m.b.

4. TAŚMA OSTRZEGAWCZA NIEBIESKA 177m.b.

5. ZASUWA śELIWNA KLINOWA KOŁNIERZOWA PŁASKA 06/30 AVK PN 10/16 DN150

SZT.2

6. ZASUWA śELIWNA KLINOWA KOŁNIERZOWA PŁASKA 06/30 AVK PN 10/16 DN 80

SZT.2

7. HYDRANT śELIWNY PODZIEMNY TYP 35/00-K3 AVK DN 80 SZT.1

8. HYDRANT śELIWNY NADZIEMNY TYP 87/30 AVK DN 80 SZT.1

9. KOLANO  śELIWNE KOŁNIERZOWE ZE STOPĄ DN 80 SZT.2

10. KRÓCIEC śELIWNY DWUKOŁNIERZOWY DN 80 L=0,8m SZT.2

11. KRÓCIEC JEDNOKOŁNIERZOWY śELIWNY DN 150                        SZT. 4

12.  ZŁĄCZKA KIELICHOWA  DN 160 PCV SZT.2

13. ŁĄCZNIK  RUROWY φ160    TYP 621/10 AVK                                     SZT. 2

14. ŁUK  PCV  φ160  22STOPNIE                                                              SZT. 2

15. KOŁNIERZ ŚLEPY DN 150 SZT.2

16. TRÓJNIK śELIWNY KOŁNIERZOWY 150/150/150 SZT.2

17. TRÓJNIK śELIWNY KOŁNIERZOWY 150/80/150 SZT.2

18. KOŁNIERZ KOMBI TYP 05/21 PN10/16 AVK                                      SZT.2
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