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PROJEKT PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI
WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM
460/2, OBRĘB DĄBROWA, GMINA ŁASKARZEW
INSTALACJE I SIECI SANITARNE
1. Podstawa opracowania











wizja lokalna
pozwolenie wodnoprawne z dnia 30 listopada 2011 roku, znak RŚ.6341.48.2011
wydanego przez Starostę Powiatu Garwolińskiego,
uzgodnienia z Inwestorem
wytyczne i instrukcje producentów
obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej
uzgodnienia z projektantami branżowymi
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami),
inne obowiązujące normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczące
projektowania i eksploatacji sieci wodociągowej.

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie na
działce o numerze ewidencyjnym 460/2 dla potrzeb odbiorców korzystających z wodociągu
grupowego w skład którego będą wchodzić miejscowości: Dąbrowa, Kolonia Dąbrowa,
Grabina, Wola Łaskarzewska, Sośninka, Uścieniec, Aleksandrów, Lewików-Wanaty,
Krzywda, Budel, Lipniki, Stary Helenów, Celinów, Ksawerynów, Budy Krępskie, Nowy
Helenów, Leokadia, na terenie miasta Łaskarzew ul. Przychód, na terenie gminy Maciejowice
- Leonów.
Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwiązania połączenia
rurociągu wody surowej ze stacją, zbiornika wyrównawczego z zestawem hydroforowym oraz
stacji uzdatniania z siecią istniejącą.
Projekt przedstawia trasę i rozwiązanie techniczne budowy sieci wodociągowej
w technologii rur PE110 PN10 SDR 11 oraz PE150 PN10 SDR 11.
3. Materiały wyjściowe






dokumentacja geotechniczna podłoża projektowanego budynku wykonana w sierpniu
2018 roku przez Jana Steca,
decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30 listopada 2011 roku, znak
RŚ.6341.48.2011 wydanego przez Starostę Powiatu Garwolińskiego,
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r poz. 1989),
sprawozdanie z badań wody nr 46/15/LUB z dnia 15.04.2015r.,





mapa syt. – wys. terenu ujęcia w Dąbrowie w skali 1 : 500,
wizja terenowa ujęcia i stacji wodociągowej w Dąbrowie,
normy, literatura techniczna oraz obowiązujące przepisy.

4. Instalacje sanitarne wewnętrzne

4.1

Instalacja wod - kan
W budynku stacji wodociągowej w części technologicznej zaprojektowano zawór
czerpalny ze złączką do węża przystosowany do opalania. W pomieszczeniu chlorowni
przewidziano zlew kamionkowy. Instalację kanalizacji w budynku stacji uzdatniania wody
pozostawiono bez zmian.
Wszystkie przejścia instalacyjne przez ściany i stropy będące oddzieleniem
przeciwpożarowym lub objęte wymogiem odporności ogniowej minimum EI60 należy
wykonać w wymaganej klasie EI odporności ogniowej dla danej przegrody, zgodnie
z aprobatą techniczną zastosowanego systemu. W przypadku rur niepalnych przejście należy
wykonać jako ognioszczelne w klasie odporności jak dla przegrody i uszczelnionych np. masą
plastyczną ognioodporną posiadającą wymagane atesty. W przypadku rur palnych przejścia
należy zabezpieczyć kasetami lub opaskami ogniochronnymi, montowanymi na tych
rurociągach, posiadającymi klasę odporności ogniowej jak dla przegrody.
Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu wykonać jako
gazoszczelne. Izolacje cieplne instalacji będą wykonane z materiałów i w sposób
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Ścieki z w/w przyborów sanitarnych oraz chlorowni odprowadzane są do istniejących
3

bezodpływowych zbiorników ścieków o pojemności 2 m każdy.
Doprowadzenie wody do wszystkich przyborów sanitarnych projektuje się poprzez
włączenie z trójnika z rurociągu wody uzdatnionej. Bezpośrednio za odejściem od trójnika
projektuje się zawór odcinający, zawór zwrotny antyskarzeniowy. W celu opomiarowania
ilości wody zużywanej na cele eksploatacyjne stacji projektuje się zestaw wodomierzowy
składający się z dwóch zaworów odcinających i wodomierza. Przewody projektuje się z rur
stalowych ocynkowanych łączonych na kształtki gwintowane lub zaciskowe lub z rur
polipropylenowych.
Instalację wewnętrzną wodną prowadzić na przestrzeni ścian w bruzdach pionowych
i poziomych i uchwytach. Podejścia pod przybory sanitarne w bruzdach technologicznych.
Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
4.2

Wentylacja

W pomieszczeniu technologicznym zainstalowano wywietrzak dachowy cylindryczny
typ "A" Ø160 mm. Ponadto wykonane są kanały grawitacyjne z chlorowni i W-C.
W pomieszczeniu chlorowni ze względu na zainstalowanie w nim chloratora na roztwór
podchlorynu sodu zaprojektowano wentylację mechaniczną awaryjną w postaci wentylatora
dachowego. Zapewnia on ponad 10 wymian na godzinę. Załączanie wentylatora powinno być
zlokalizowane ma zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych do chlorowni. W celu
zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na urządzeniach
technologicznych i rurociągach stalowych w hali technologicznej zastosowany zostanie

osuszacz powietrza.
4.3

Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku odbywać się będzie za pomocą grzejników elektrycznych
olejowych sterowanych termostatem, jako ogrzewanie awaryjne mogą służyć dwa grzejniki
gazowe katalityczne na propan-butan.
Ogrzewanie podstawowe - elektryczne
Przyjęto ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi olejowymi sterowanymi termostatami
w zależności od temperatury na zewnątrz budynku. Zakłada się załączanie ogrzewania przy
spadku temperatury na zewnątrz budynku poniżej 0oC.
Przyjęto grzejniki olejowe elektryczne o mocy 1,5 kW.
Hala technologiczna - 2 grzejniki po 1,5 kW
Chlorownia - 1 grzejnik 1,50 kW
W-C – grzejnik drabinka 800 W, pomieszczenie socjalne - 1 grzejnik 1,5 kW
Ogrzewanie awaryjne
Dla w/w ustalonych strat ciepła dobrano promienniki gazowe na propan-butan
o wydajności 3 kW. Jeden grzejnik w hali technologicznej i jeden w chlorowni. Przy
założeniu max przerw w dostawie energii oraz uwzględniając odzysk ciepła z powierzchni
zbiorników filtracyjnych można zrezygnować z zakupu w/w grzejników.
5. Sieci zewnętrzne

Projekt sieci wodociągowej obejmuje odcinki:
 rurociąg tłoczny doprowadzający wodę do zbiornika: PE150 SDR11, długość ok 13,5 m,
 rurociąg tłoczny doprowadzający wodę surową do stacji: PE125 SDR11, długość ok83 m,
 rurociąg tłoczny doprowadzający wodę ze zbiornika na zestaw hydroforowy: PE160
SDR11, długość ok 11,5 m,
 rurociąg tłoczny sieci wodociągowej doprowadzający wodę do sieci istniejącej: PE225
SDR11 - pozostaje bez zmian, wpinamy się w istniejące wyjście w pomieszczeniu
hydroforni, 
 rurociąg doprowadzający wodę do hydrantu: PE125 SDR11, długość ok 20,5 m.
Projektowany rurociąg doprowadzający wodę do hydrantu włączony zostanie do istniejącej
sieci wodociągowej poprzez trójnik. Projektowane włączenie przeprowadzone będzie metodą
zgrzewania doczołowego.
W zakresie opracowania występuje uzbrojenie podziemne. Istniejące podziemne
uzbrojenie terenu w zakresie opracowania sieci wodociągowej stanowią kable energetyczne.
Roboty ziemne
Należy wykonywać mechanicznie, natomiast przy zbliżeniach do istniejącego
uzbrojenia podziemnego, budynków oraz drzew - ręcznie. Roboty ziemne należy wykonywać
zgodnie z normą PN-B-06050:1999 - „Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”.
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy
celem dokładnego zlokalizowania przeszkody – istniejące kable i rurociągi.

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ
wody z wykopu w dół po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Po wykonaniu
wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych części
stałych oraz zniwelować. Wydobyty grunt należy składować z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu dla
komunikacji. Między ścianką rury, a ścianką wykopu lub jego szalunkiem należy zapewnić
przestrzeń roboczą minimum 0,25m.
Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę piaskową o grubości min. 10 cm.
Grunt na podsypkę i obsypkę powinien być o odpowiednim uziarnieniu i parametrach.
Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę, aż do uzyskania grubości warstwy
min. 15 cm (po zagęszczeniu) powyżej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewnić rurze
właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczać przed obciążeniami miejscowymi.
Materiał służący do obsypki rury powinien spełniać takie same warunki jak materiał na
podsypkę.
Polskie normy PN-EN 1610:2002 minimalne przykrycie przewodu bez izolacji
cieplnej, określają jako głębokość przemarzania (1,20) + 0,6 m dla wodociągu o średnicy
poniżej 500 mm. W projekcie przyjęto minimalne przykrycie rurociągu warstwą gruntu
wynoszącą 1,40 m od poziomu terenu do wierzchu rurociągu.
Sieć wodociągową, na głębokości 70 cm od powierzchni terenu należy oznaczyć
plastikową taśmą znaczącą w kolorze niebieskim z nadrukiem „WODA”, z wprasowaną
taśmą stalową.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru

6.1 Instalacja
Badania odbiorcze należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem
instalacji w całości. Po napełnieniu instalacji wodą należy ją dokładnie odpowietrzyć.
Wymagane ciśnienie próbne wody zimnej i ciepłej powinno wynosić1,5x najwyższego
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 bar.
W czasie trwania próby (0,5 h) ciśnienie na manometrze nie może spaść o więcej niż2%
ciśnienia próbnego. W przypadku wystąpienia nieszczelności należy je usunąć i ponownie
przeprowadzić całą próbę od początku.

6.2 Sieć
Próbę szczelności wykonuje się zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Wykres
i protokół przeprowadzonej próby ciśnieniowej stanowi dokumentację odbiorczą.
Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć.

Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż
1,0 MPa. Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN-64/B-10115.
Próbę szczelności wykonuje się zgodnie z normą PN-B-10725:1997. Wykres
i protokół przeprowadzonej próby ciśnieniowej stanowi dokumentację odbiorczą.
Przygotowaną do próby szczelności sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść
ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, ale nie mniej niż 1,0 MPa.
Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN-64/B-10115. Po zakończeniu
budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą a następnie
poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza się rezygnacji z dezynfekcji
przewodów, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykażą, że woda spełnia wymogi wody
do picia.
Montaż, próby i odbiory należy przeprowadzić także zgodnie z zaleceniami
producentów urządzeń, armatury i rurociągów.
7. Stan prawny

Działka przeznaczona pod przebudowę i modernizację stacji wodociągowej stanowi
własność Gminy Łaskarzew, oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntów numerem 460/2.
Przed rozpoczęciem rozbudowy Inwestor dokona formalności związanych ze
zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych.
8.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Poza ogólnymi warunkami BHP obowiązującymi przy robotach montażowych, przy
wykonywaniu robót instalacji technologicznej i sanitarnej należy zapewnić warunki zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz. U. Nr 47) w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Wykonawstwo i odbiór projektowanych robót należy prowadzić zgodnie
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II .
Materiały stosowane do budowy winny odpowiadać wymaganiom ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r )
Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót w miejscach
skrzyżowań z istniejącymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi gdzie
roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie po wyłączeniu napięcia .
Prace stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą wykonywać osoby
przeszkolone w zakresie BHP .
9.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt 1c obszar
oddziaływania obiektu budowlanego p.n. Stacja wodociągowa w miejscowości Dąbrowa
ograniczony jest do powierzchni zabudowy projektowanych obiektów na działce o numerze
ewidencyjnym 460/2.
Na projektowanym obiekcie nie jest możliwa budowa innych obiektów budowlanych

poza związanymi z eksploatacją ujęcia.
10.

Warunki realizacji przedsięwzięcia w świetle informacji art.63 ust.1 ustawy

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.213/2010 poz. 1397) §
3 ust. 1 p. 70 rozbudowa ujęcia wody podlega pod inwestycje, które mogą potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Nie stwierdzając jednak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko uwzględniono szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione
w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Przebudowa stacji wodociągowej nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne
czynniki środowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania dodatkowej
powierzchni terenu.
W zasięgu leja depresyjnego nie ma innych studni poza należącymi do ujęcia na
działce o numerze ewidencyjnym 460/2 w miejscowości Dąbrowa.
Istniejąca stacja wodociągowa nie emituje hałasu ponad poziom dopuszczalny.
Poziom hałasu od wentylatora w ścianie zewnętrznej to 40 dB, pompy hydroforowe nie
przekraczają dopuszczalnego poziomu hałasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60 dB, inne
urządzenia takie jak pompy głębinowe zamontowane są poniżej dynamicznego lustra wody
w studni i nie wytwarzają żadnego hałasu na powierzchni ziemi .
Mając na uwadze, że przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej ma charakter
krótkotrwały podczas, którego wykorzystany będzie sprzęt w postaci koparki i spycharki
a pozostałe prace wykonane będą ręcznie, należy stwierdzić iż nie będzie to miało istotnego
znaczenia dla środowiska.
W trakcie wykonywania robót ziemnych zakłada się odkładanie na bok warstwy ziemi
urodzajnej, która po zasypaniu wykopów będzie nasunięta z powrotem na miejsce.
Zasypka będzie zagęszczana a niewielkie ilości pozostałej ziemi zostaną rozplantowane na
terenie prowadzonych robót.
Stacja wodociągowa nie będzie wykorzystywać zasobów naturalnych poza pobieraną
wodą w ilościach nie przekraczających wielkości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
pobierać będzie jedynie energię elektryczną przez silniki pomp i ogrzewanie w sezonie
zimowym.
Ścieki z istniejącego węzła sanitarnego i chlorowni stacji wodociągowej gromadzone
będą w szczelnych istniejących zbiornikach bezodpływowych.
Na etapie przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania odpadów a także nie
przewiduje się wystąpienia emisji zanieczyszczeń powietrza. Istniejące studzienki ścieków,
okresowo będą opróżniane wozem asenizacyjnym.
Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru człowieka. Obsługa konserwatora
ograniczona jest do odczytu zużycia wody, okresowej kontroli stanu urządzeń i utrzymanie
porządku na terenie czyli koszenie trawy, obcinanie żywopłotu itp.
W ramach monitoringu kontrolnego (1 raz w roku) i przeglądowego (4 razy w roku)
przewidziany jest przez organ nadzorujący, pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi z wodociągu w miejscowości Dąbrowa.
Teren ujęcia będzie zabezpieczony przed możliwością przedostania się
zanieczyszczeń w miejscu jej ujmowania lub do urządzeń służących do jej ujmowania
poprzez ogrodzenie terenu, na którym znajdują się studnie i bezwzględne zamykanie
obudowy studni oraz zakazanie dostępu do studni osobom postronnym. Wody opadowe
odprowadzone będą poza obręb budynku i obudów studni .
W zasięgu udokumentowanego leja depresyjnego studni numer 1 wynoszącego 168 m
oraz studni numer 2 wynoszącego 147 m nie występują inne czynne ujęcia wody z tego
samego poziomu wodonośnego ani studnie kopane. Wszystkie posesje w rejonie ujęcia
zaopatrywane są w wodę ze zbiorowego wodociągu.
Planowana technologia realizacji wyklucza wystąpienie poważnej awarii.
11.

Uwagi Końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robót
budowlano-montażowych część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować w trakcie realizacji robót
ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych.
Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale inspektora i użytkownika sieci.
Prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz
normami. Po zakończeniu montażu rurociągów należy wykonać próbę szczelności zgodnie
z PN-B-10725:1997.
Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywani robót budowlanych (Dz.U. nr. 47 poz.
401, 2003).
Załącznikiem do projektu budowlanego „Przebudowa i modernizacja stacji
wodociągowej na działce o numerze ewidencyjnym 460/2, obręb Dąbrowa, gmina Łaskarzew
jest „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120/2003).
Materiały stosowane do budowy wodociągu powinny posiadać atesty zdrowotne
odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na wyroby
przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane są aprobaty techniczne.
Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu po wybudowaniu niezbędne jest uzyskanie aprobaty projektanta na zamontowanie urządzeń wyposażenia stacji.
W przypadku braku akceptacji projektanta za prawidłowe funkcjonowanie obiektu odpowiada
Wykonawca.
Projektant:
mgr inż. Adam Karczewski
upr.bud. 2728/Lb/88; 1795/lB/82

Lublin, grudzień 2018r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
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Stacja wodociągowa na działce o numerze ewidencyjnym
460/2, obręb Dąbrowa, gmina Łaskarzew

Inwestor:

Urząd Gminy Łaskarzew
ul. Duży Rynek im. J. Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew

Opracował:

mgr inż. Adam Karczewski
ul. Nowomiejska 1/15
20 – 619 Lublin

1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT
1.1. Zakres robót
Opracowanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie na
działce o numerze ewidencyjnym 460/2 dla potrzeb odbiorców korzystających z wodociągu
grupowego w skład którego będą wchodzić miejscowości: Dąbrowa, Kolonia Dąbrowa,
Grabina, Wola Łaskarzewska, Sośninka, Uścieniec, Aleksandrów, Lewików-Wanaty,
Krzywda, Budel, Lipniki, Stary Helenów, Celinów, Ksawerynów, Budy Krępskie, Nowy
Helenów, Leokadia, na terenie miasta Łaskarzew ul. Przychód, na terenie gminy Maciejowice
- Leonów.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i modernizacji
niezbędnych instalacji, przyłączy i obiektów towarzyszących takich jak zbiornik retencyjny
wody czystej.

1.2. Kolejność wykonywania robót
Roboty zaleca się wykonywać w następującej kolejności:
-

przygotowanie placu budowy

-

wykonanie zbiornika retencyjnego wody czystej,

-

ułożenie rurociągów międzyobiektowych:


rurociąg tłoczny doprowadzający wodę do zbiornika



rurociąg tłoczny doprowadzający wodę surową do stacji



rurociąg tłoczny doprowadzający wodę ze zbiornika na zestaw hydroforowy



rurociąg sieci wodociągowej doprowadzający wodę do projektowanego hydrantu

-

wykonanie instalacji wewnętrznych,

-

montaż sanitariatów.

Roboty wodociągowe poza budynkiem.
Roboty winny być wykonywane w następującej kolejności:
1. Wytyczenie głównych osi zewnętrznej instalacji wodociągowej.
2. Wykonanie wykopów pod przewód wodociągowy.
3. Ułożenie przewodu wodociągowego na podsypce żwirowo – piaskowej.
4. Odbiory częściowe robót zanikających.
5. Inwentaryzacja powykonawcza.
6. Zasypanie przewodu warstwą ochronną grubości 30 cm.

7. Zasypanie przewodu z zagęszczeniem mechanicznym poszczególnych warstw zasypowych.
8. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9. Odbiór końcowy i przekazanie do użytku.
Roboty wod-kan i cwu w budynku.
Roboty winny być wykonywane w następującej kolejności:
1. Montaż poziomów wody zimnej i ciepłej.
2. Montaż podejść wodociągowych pod zawory czerpalne i baterie.
3. Ustawienie przyborów sanitarnych.
4. Montaż zaworów czerpalnych i baterii.
5. Wykonanie prób szczelności instalacji wod- kan i cwu.
6. Odbiór końcowy wykonanej instalacji.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Na chwilę obecną na terenie działki nr 460/2 znajduje się istniejąca stacja uzdatniania
wody oraz ujęcie wody. W obszarze planowanej inwestycji występuje uzbrojenie podziemne
w postaci kabli energetycznych niskiego napięcia.

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTÓRE
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Na chwilę obecną na terenie działki nr 460/2 nie ma elementów zagospodarowania
działki lub terenu, które w sposób szczególny mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH

PODCZAS

REALIZACJI

ROBÓT

BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCA ICH WYSTĘPOWANIA
Zagrożenie zdrowia i życia pracowników są następstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp,
- nieprzestrzegania przepisów bhp przy pracach ziemnych i montażowych a w szczególności:


nie stosowania środków ochrony osobistej (kask, rękawice, okulary ochronne itp.),



używania uszkodzonych narzędzi i sprzętu,



nie zabezpieczenia głębokich wykopów umocnieniem,



nie używania drabin do schodzenia do wykopu,



odkładania urobku na brzegu wykopu,



transport rur do wykopu bez użycia sprzętu,



nie stosowania tzw. stref montażowych w wykopie,



nie zachowaniu ostrożności przy kolizjach z kablami.

4.l. Uzbrojenie terenu
Zagrożenie dla osób wykonujących pracę może powstawać w przypadku robót
wykonywanych pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych w odległości liczonej
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
• 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV;
• 5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV;
• 10,0m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym
30kV.

4.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi
przepisami w zakresie przestrzegania norm BHP.
Roboty ziemne należy wykonywać rozkopem lub jako pionowe.
W czasie prowadzenia robót mogą występować niżej wymienione zagrożenia:
 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,
 zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku szalowania,
 uderzenie pracownika spadającymi przedmiotami ułożonymi obok wykopu,
 pochwycenie kończyn górnych lub dolnych pracownika przez napęd maszyn stosowanych
przy robotach ziemnych.

4.3. Roboty budowlano-montażowe
W czasie prowadzenia robót budowlano – montażowych mogą występować niżej
wymienione zagrożenia:
 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

 zasypanie pracownika w wykopie w przypadku braku szalowania,
 uderzenie pracownika spadającymi przedmiotami ułożonymi obok wykopu,
 uderzenie pracownika przez rury podawane do wykopu.

5.

WSKAZANIE

SPOSOBU

PRACOWNIKÓW PRZED

PROWADZENIA

PRZYSTĄPIENIEM

INSTRUKTAŻU
DO

REALIZACJI

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystąpienie do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik
budowy winien określić:
 zakres i imienny podział pracy,
 kolejność wykonywania zadań,
 wymagania bezpieczeństwa przy poszczególnych czynnościach,
 rodzaj zagrożeń i postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Na stanowiskach należy wywiesić instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje obsługi
urządzeń.
Na placu budowy winny być dostępne do stałego korzystania aktualne instrukcje BHP
dotyczące:
 wykonanie prac związanych z zagrożeniem i wypadkami,
 obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
 udzielenie pierwszej pomocy.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJĄCYCH

NIEBEZPIECZEŃSTWOM

WYNIKAJĄCYM

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Na kierowniku robót ciąży obowiązek przygotowania i zorganizowania robót
szczególnie w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować plac budowy w zakresie:
 wygrodzenia strefy roboczej
 wyznaczenia stref niebezpiecznych
 oznakowanie strefy niebezpiecznej
 wydzielenie składu materiałów.

Prace montażowe należy wykonać zgodnie z zasadami bhp i p.poż. Prace mogą
wykonywać osoby przeszkolone w zakresie montażu instalacji wod-kan. Próby szczelności
rurociągów przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru.
Kierownik budowy ma prawo do wprowadzenia zmian do powyższego zamieszczając
adnotację określającą przyczyny ich wprowadzenia.

Opracował:
mgr inż. Adam Karczewski
upr. bud. 2728/Lb/88; 1795/Lb/82
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2A6-Q7M-PKF *

Pan Jan Jarosz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/1178/03
adres zamieszkania Czerwienne 287A, 34-407 Ciche
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-25 roku przez:
Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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