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I  CZ   OGÓLNA

1.O wiadczenie z art. 20 Prawa budowlanego

2. Dokumenty projektantów
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Opole  05.072012 r.

WIADCZENIE !

Zgodnie  z  art.  20  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r. – Prawo  budowlane
( Dz. U.  z  2003 r  Nr  207  poz.  1016  z  pó niejszymi  zmianami )

wiadczam,  e  projekt  budowlany rozbudowy sieci wodoci gowej Moszna - Urszulanowice
na dzia kach nr :
sie  wodoci gowa -  nr  332 -  arkusz  mapy  1,  199/8, 206/4, 205/4 -arkusz mapy 2;  286,
291, 292, 283/2 arkusz mapy 4-  obr b Moszna
przy acza - nr 205/1, 205/8, 205/7 - arkusz mapy 2 ;  282/1, 283/2 - arkusz mapy 4-  obr b
Moszna zosta   opracowany  zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami  prawa,  normami  oraz
zasadami  wiedzy  technicznej.
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II  OPIS  TECHNICZNY
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OPIS  TECHNICZNY

do  projektu  budowlanego  rozbudowy sieci  wodoci gowej rozdzielczej
  Moszna - Urszulanowice.

1.  Podstawa  opracowania
Niniejszy  projekt  opracowano  w  oparciu  o  umow     zawart  w dniu 21.05.2012  pomi dzy :
Wójtem  Gminy   Strzeleczki   Panem   Bronis awem   Kurpiel ,  a   Zak adem   Us ug   Technicznych
PROJWOD-SERVICE  in .  Zbigniew  Wydrych  45-858  Opole  ul.  Kasprzaka  1 a.

2.  Materia y  wyj ciowe
Opracowanie  projektu  budowlano-wykonawczego  oparto  na  nast puj cych  materia ach  wyj ciowych :
        1/  Analizie hydraulicznej opracowanej w 2010 r. przez PROJWOD-SERVICE dotycz cej

zaopatrzenia w wod  wsi Moszna.
2/  Decyzji Wójta Gminy Strzeleczki nr WZ.6733.2.2012 z dnia 25.06.2012 r.  o ustaleniu lokalizacji
     inwestycji celu publicznego.
3/ Warunkach  technicznych  dostawy  wody  wydane  przez  Gminny  Zak ad  Gospodarki
     Komunalnej w  Strzeleczkach  nr  GZGK-703/2/ VI/12  z  dnia  06.06.2012 r.
4/  Uzgodnienie Powiatowego Zespo u Uzgadniania Dokumentacji Projektowych z dnia 03.07. 2012 r.
     nr PZUDP/KR- 147/2012.
5/  Ustaleniach z inwestorem i przysz ymi  odbiorcami wody.

       6/  Rozporz dzeniu Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.   w sprawie
             przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg  po arowych ( Dz.U. z 2009  nr 124 poz. 1030).
   7/  Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych

      jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z pó niejszymi zmianami).
 8/  Aktualnej mapie sytuacyjno-wysoko ciowej  w skali 1: 1000.

   9/  Dokumentacji geotechnicznej ustalaj ca warunki gruntowo-wodne w pod u budowlanym terenu
        lokalizacji projektowanego odcinka sieci wodoci gowej w Mosznej.

 10/ Obowi zuj cych  normach  i  przepisy.
11/  Wizji  terenowej.

3.  Cel  i  zakres  opracowania
Celem  niniejszego  opracowania  jest  przedstawienie  rozwi za   projektowych  niezb dnych do
uzyskania pozwolenia budowlanego na rozbudow   sieci  wodoci gowej rozdzielczej   we wsi Moszna -
Urszulanowice. Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej jest podyktowana konieczno ci
doprowadzenia wody do celów socjalnych  dla mieszka ców przysió ka Urszulanowice  oraz do
zabezpieczenia przeciwpo arowego budynków zlokalizowanych w Urszulanowicach.
Rozbudowa sieci wodoci gowej polega  b dzie na wykonaniu  ruroci gu ø 110  z rur PEHD  o d ugo ci
1503 m oraz 5 szt. przy czy do budynków mieszkalnych z rur ø 32  z rur PE o cznej  d ugo ci 214 m

boko  u enia sieci – 1,4 m.

4.  Opis  projektowanego  rozwi zania
czenie  projektowanego  ruroci gu nast pi  poprzez  trójnik  z zasuw  ø 100 mm  do  istniej cego

ruroci gu PCV o rednicy  110  mm. - w ze A w rejonie budynku nr 51  przy ulicy Powsta ców skich
w Mosznej. Nast pnie zostanie wykonany przewiert sterowany na d ugo ci 38 m pod asfaltowym
poboczem drogi gminnej. Dalsza trasa projektowanego ruroci gu prowadzi w poboczu drogi Moszna –
Urszulanowice, a ko cowy odcinek w drodze dojazdowej do budynku nr 5.
Na trasie  projektowanego ruroci gu  zamontowane  zostan   4  hydranty  nadziemne   ø   80   mm
z  zasuwami  odcinaj cymi, oraz 3 zasuwy odcinaj ce.
Ponadto przewiduje si  budow   5 szt. przy czy z rur PE o rednicy  32 mm i cznej d ugo ci ok.214 m.
Dotychczasowe przy cza musz  by  na trwale odci te od przydomowych studni.
Ca a trasa projektowanej rozbudowy sieci wodoci gowej zosta a przedstawiona na rys. nr 2
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5. Warunki gruntowo-wodne
W celu rozpoznania budowy geologicznej i warunków gruntowo-wodnych  na odcinku Moszna - Urszulanowice,
wykonano cztery otwory badawcze o g boko ci - 2.0 m.p.p.terenu przy u yciu sondy r cznej. Badania wykonano
w czerwcu 2012 r.
Z przeprowadzonych bada  wynika, e pod e budowlane na dokumentowanym ci gu stanowi  utwory
plejstoce skie i holoce skie pochodzenia rzecznego wykszta cone jako piaski, piaski gliniaste, lokalnie ze wirem
i otoczakami, piaski drobnoziarniste oraz gliny pylasto-piaszczyste i gliny piaszczyste.  Stan techniczny gruntów
ziarnistych jest redniozag szczony i zag szczony (ID=0.50 - 0.80), a gruntów spoistych plastyczny i
twardoplastyczny (IL=0.30 – 0.20). Do g boko ci -2.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono sp gu tych utworów

W trakcie wykonywania prac terenowych (czerwiec 2012 r.)  do g boko ci – 2.0 m.p.p.terenu  nie stwierdzono
wyst powania wody gruntowej. Wzd  dokumentowanego ci gu biegn cy rów o g boko ci ok. 1.2 – 1.8
m.p.p.terenu nie wykazywa  zawodnienia. Prawdopodobnie w okresach wzmo onych opadów odprowadza on wody
opadowe do rzeki Bia ej przep ywaj cej z W na E na pó noc od Mosznej. Otwarte wykopy na odcinkach zalegania
w pod u glin pylasto-piaszczystych mog  zosta  nawodnione wodami opadowymi.
Pod wzgl dem odspajalno ci w pod u budowlanym wg. tabeli KNR nr 2-01 - "Budowle i roboty ziemne" zalegaj
grunty nasypowe i rodzime  I-IV kategorii urabialno ci.

6.  Zabezpieczenie przeciwpo arowe
W zwi zku z planowan  budow  Centrum Terapii Nerwic w Mosznej w 2010 r.  opracowano analiz
hydrauliczn   z uwzgl dnieniem potrzeb mieszka ców wsi Moszna oraz przysz ych odbiorców.
Dla zabezpieczenia dostaw wody na potrzeby bytowo- gospodarcze oraz przeciwpo arowe mieszka ców oraz
projektowanego CTN, Zamku i SK Moszna, po przeprowadzeniu analiz i oblicze  hydraulicznych przyj to
rozwi zanie projektowe polegaj ce na  poborze wody z wodoci gu wiejskiego zasilanego z uj cia i SUW Nowy Bud,
gromadzeniu wody w zbiorniku zlokalizowanym przed wsi  Moszna, a nast pnie podniesieniu ci nienia wody w
pompowni zlokalizowanej przy zbiorniku do wielko ci zabezpieczaj cych rozbiory gospodarcze  i po arowe.
Planowany zbiornik wody jest zbiornikiem po onym na ko cu uk adu wodoci gowego w odleg ci ok. 17 km.
od uj cia wody. Woda do zbiornika dop ywa jednym przewodem. Zapas wody ,który zapewni by dostaw  wody w
czasie likwidacji uszkodzenia przewodu zasilaj cego zbiornik przyj to w wysoko ci 50 % zapotrzebowania

Q rd.    V1  = 0,5 x 204,5 = 102,3 m3

Zapas wody do zewn trznego gaszenia po ar V2 = 200 m3

cznie ca kowita pojemno  u ytkowa zbiornika wynosi Vc = V1 + V2  = 302,3 m3

Doboru pomp dokonano w oparciu o obliczenia hydrauliczne rozdzielczej sieci wodoci gowej. Wymagane parametry
pracy zespo u pompowego s  nast puj ce :

Q gosp. = 3,7 dm3/s i podnoszeniu H = 4,0 bar

Q po arowe = 20,0 dm3/s i podnoszeniu H = 4,0 bar
W zwi zku z projektowan  rozbudow  sieci wodoci gowej do Urszulanowic wykonano sprawdzaj ce
obliczenia hydrauliczne zwi zane z t  rozbudow . Obliczenia wykonano dla nast puj cych wariantów :

Wariant I – rozbiór maksymalny gospodarczy z uwzgl dnieniem planowanej rozbudowy sieci  wodoci gowej
Moszna – Urszulanowice

Wariant II-rozbiór maksymalny gospodarczy z uwzgl dnieniem planowanej rozbudowy  sieci wodoci gowej Moszna
Urszulanowice + Q po arowe w Urszulanowicach = 5,0 dm3/s
Planowany odcinek sieci wodoci gowej zosta  oznaczony na schemacie obliczeniowym jako odcinek 5A – 5B.
Schemat obliczeniowy i  wyniki oblicze  – w za czeniu.
Wyniki oblicze  pozwalaj  na stwierdzenie, e spe nione zostaj  wymagania okre lone
w  rozporz dzeniu  Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych ( Dz.U. z 2009  nr 124 poz. 1030).
Zgodnie z w/w rozporz dzeniem dla jednostki osadniczej o liczbie mieszka ców do 2000  wymagana ilo  wody do
celów  przeciwpo arowych do zewn trznego gaszenia po aru powinna wynosi  co najmniej  5 dm3/s,  wymagane
ci nienie w hydrancie najdalej oddalonym od ród a zasilania nie mniejsze ni  0,1MPa.
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7.  Wytyczne  wykonawstwa  robót.

 Przed rozpocz ciem robót nale y zapozna  si  z warunkami decyzji i uzgodnie  do czonych
do niniejszego opracowania i dope ni  warunków podanych w tych uzgodnieniach i
decyzjach.

 Prace ziemne , uk adanie i monta  przewodów z tworzyw sztucznych nale y wykonywa  zgodnie z
norm   PN-EN 1610.

7.1 Bezpiecze stwo i higiena pracy

 Ca  robót wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp , wytycznymi , normami ,
uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki in ynierskiej.  W szczególno ci wszelkie prace
wykonywa  zgodnie z :

- Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)
- Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r w sprawie bezpiecze stwa
   i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót
   ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263)

7.2 Roboty ziemne

  Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych  przedmioty oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
wskazuj ce na stanowisko archeologiczne podlegaj  ochronie prawnej.   O fakcie znaleziska
archeologicznego nale y powiadomi  w ciwy organ gminy oraz organ d.s. ochrony zabytków, a
miejsce odpowiednio zabezpieczy .

 Wykopy wykonywa  zgodnie z PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów
wodoci gowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

       Wykopy w skoprzestrzenne, umocnione wypraskami.
 Zasypk  wykopów do 30 cm nad wierzch rur wykonywa  r cznie , piaskiem bez kamieni warstwami

grubo ci 20-30 cm , z r cznym zag szczaniem ka dej warstwy.  Dalsz  zasypk  wykonywa
mechanicznie , warstwami grubo ci 20-30 cm. z  odpowiednim  zag szczeniem.

7.3 Roboty monta owe

Do budowy sieci wodoci gowej nale y zastosowa  rury i kszta tki ci nieniowe z PE 100 SDR 17 PN 10
o rednicy zewn trznej  Dz  110 mm. Na odcinkach projektowanych do wykonania metod  przewiertu
sterowanego nale y zastosowa  rury dwuwarstwowe.  czenie ruroci gów – zgrzew doczo owy na
powierzchni terenu i opuszczanie  odcinków miedzy w ami do wykopu.  czenie trójników PE oraz tuleji
z lu nym ko nierzem na powierzchni terenu doczo owo i opuszczanie na dno wykopu.  Przy cza do sieci
wykona  z rur  PE 100 SDR 17 PN 10 o rednicach zewn trznych  Dz   32 mm.
Na projektowanej sieci wodoci gowej zastosowane zostan  zasuwy odcinaj ce oraz nadziemne hydranty
przeciwpo arowe. Ø 80 mm.  Zasuwy d ugie ko nierzowe PN 10 z obudow  i skrzynk  uliczn  , o wysokich
cechach  jako ciowych. Schematy monta owe w ów pokazano na rys nr 2.

7.4  Próby szczelno ci.
Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  zwi zany z próbami szczelno ci s  podane w normie
PN-B 10725:1997. Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie przed przyst pieniem do
przeprowadzenia próby szczelno ci nale y zachowa  nast puj ce warunki:
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na ocen  prawid owo ci  wykonania   po cze  zgrzewanych.
Ocen  t  nale y przeprowadzi  w oparciu o nast puj ce kryteria:
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zgrubienie zgrzewane powinno by  obustronnie mo liwie okr o ukszta towane,
powierzchnia zgrubienia powinna by  g adka,
rowek  mi dzy wyp ywkami  nie  powinien  by  zag biony  poni ej zewn trznych powierzchni

czonych elementów,
przesuni cie cianek czonych rur nie powinno przekracza  10% grubo ci cianki rury,

-            ca kowita  szeroko ci  wyp ywek powinna  by  wi ksza  od  zera  i  nie  powinna przekracza
warto ci okre lonych przez producenta rur i kszta tek. Ocen  jako ci  po czenia  zgrzewanego  mo na
wykona   za  pomoc  urz dze  pomiarowych z dok adno ci  0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelno ci i
wytrzyma ci  po cze  przewodu nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci. Próby szczelno ci nale y
wykonywa  dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale tak e na danie inwestora nale y równie
przeprowadzi  prób  szczelno ci ca ego przewodu.
Zaleca si  przeprowadza  prób  ci nieniow  hydrauliczn  jednak e w przepadkach uzasadnionych
wzgl dami techniczno-ekonomicznymi mo na stosowa  prób  pneumatyczn .
Sposób przeprowadzania i pe ny zakres wymaga  zwi zany z próbami szczelno ci s  podane w normie
PN-B 0725:1997. Niezale nie od wymaga  okre lonych w normie przed przyst pieniem do
przeprowadzenia próby szczelno ci nale y zachowa  nast puj ce warunki:
-  ewentualne wymagania inwestora zwi zane z prób  powinny by  jasno okre lone w projekcie albo
    w szczegó owej specyfikacji technicznej SST,
-  odcinki poddawane próbie szczelno ci mog  mie  d ugo ci ok. 300 rn w przypadku wykopów o cianach
   umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - wszystkie z cza powinny
   by   odkryte oraz w pe ni  widoczne i dost pne.

8.  Przy cza domowe.

Przy cza domowe wykona  na opask eliwn  z zaworem odcinaj cym z rur PE  o rednicy 32 mm.
Do granicy posesji przy cza wykonywane b  w ramach rozbudowy sieci wodoci gowej. Na terenach
przy czanych posesji na koszt ich w cicieli na zg oszenie.
Przy cza   zostan  wyposa one w wodomierze mieszkaniowe DN 15 z  kompletem  zaworów  tj.  dwa  zawory
odcinaj ce ø ¾ ”  oraz  zawory antyska eniowe ø ¾   od  strony  istniej cej  instalacji  wodoci gowej,
zainstalowane w piwnicach lub kot owniach. Dotychczasowe przy cza musz  by  na trwale odci te od
przydomowych studni.

9.  Wp yw  inwestycji  na  rodowisko.
Ruroci gi wodoci gowe rozdzielcze nie podlegaj  wymogom uzyskania decyzji o rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia, o której mowa  w  przepisach art.  71 ustawy
z dnia  3 pa dziernika 2008 r. o  udost pnianiu informacji  o  rodowisku  i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa   w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na  rodowisko (Dz. U. nr  199,
poz.1227 pó niejszymi zmianami),  gdy   nie s  obj te przepisami rozporz dzenia Rady Ministrów z  dnia
09 listopada 2010 r. w  sprawie okre lenia rodzajów  przedsi wzi   mog cych  znacz co oddzia ywa
na   rodowisko (Dz. U.  2010  r. nr  213, poz. 1397 ). Roboty  b   prowadzone  poza  obszarem
zabudowy mieszkaniowej.  Nie  nast pi   przekszta cenie  terenu  zaj tego  pod  budow  podziemnej
sieci  wodoci gowej,  gdy   po  wykonaniu  robót  teren robót  zostanie  doprowadzony  do  stanu
pierwotnego.
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III  INFORMACJA  DOTYCZ CA  BEZPIECZE STWA  I  OCHRONY  ZDROWIA
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Zakres  projektowanych  robót

      Ruroci g  z  rur  PEHD  ø  110  mm  L=  d ugo ci  1503 m.

Wykaz  istniej cych  obiektów  budowlanych

Na  terenie  obj tym  projektowan   inwestycj   wyst puj :
- droga gminna o szeroko ci jezdni 3,0m
- napowietrzna  linia telekomunikacyjna
Nie  wyklucza  si   istnienia  w  terenie  urz dze   podziemnych  nie  naniesionych  na  mapy.

Wskazanie  elementów  zagospodarowania  dzia ki  lub  terenu,  które  mog   stwarza
       zagro enie  bezpiecze stwa  i  zdrowia  ludzi

Elementem zagospodarowania terenu mog cym stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi to
niewielki ruch lokalny  na drodze gminnej.

Wskazania  dotycz ce  przewidywanych  zagro   wyst puj cych  podczas  realizacji  robót
      budowlanych.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji
wyst puj  zagro enia  stwarzaj ce  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi zwi zane z
ewentualnymi kolizjami  z  ruchem na drodze gminnej. Wykonawca winien opracowa  projekt
organizacji ruchu zawieraj cy harmonogram prowadzonych prac i ograniczenia utrudnienia ruchu
drogowego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do robót
       szczególnie niebezpiecznych.

Instrukta  pracowników prowadzi  na terenie budowy , przed przyst pieniem    do robót budowlanych .

W ramach instrukta u uj  nast puj cy zakres zagadnie  :
- Wskazanie obiektów i miejsc , w których  prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne.
- Charakterystyka rodzaju zagro  .
- Okre lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy , w tym miejsc wykonywania prac

szczególnie niebezpiecznych .
- Okre lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyk  obowi zuj cych

w tym zakresie przepisów bhp .
- Okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia .
- Wskazanie rodków ochrony indywidualnej zabezpieczaj cych przed skutkami zagro  ,

koniecznych do stosowania przez pracowników .
- Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpo redniego nadzoru nad pracami

szczególnie niebezpiecznymi .
-  Wskazanie osób wyznaczonych  do prowadzenia nadzoru.
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Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
  wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia

       zdrowia lub w ich s siedztwie.

Ca  robót wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami bhp , wytycznymi , normami , uzgodnieniami oraz
zgodnie z zasadami sztuki in ynierskiej .  W  szczególno ci wszelkie prace wykonywa  zgodnie z :

Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budo-wlanych (Dz. U. Nr 47 , poz. 401)
Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych ,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 , poz. 1263)

W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewni  w ciw  organizacj  robót  i wyposa enie   w rodki
techniczne. zapobiegaj ce niebezpiecze stwom , w tym :

Wyznaczy  osoby do prowadzenia bezpo redniego nadzoru nad pracami szczególnie
niebezpiecznymi.
Przeprowadzi  instrukta  pracowników.
Wyposa  pracowników w niezb dne rodki ochrony indywidualnej.
Zapewni czno  telefoniczn  na terenie budowy.
Teren budowy oznakowa  i zabezpieczy  przed dost pem osób postronnych.
Zapewni  w ciw  organizacj  ruchu na drogach na czas prowadzenia robót budowlanych
zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu.

bokie wykopy zabezpieczy  barierami ochronnymi i wyposa  w drabiny umo liwiaj ce
szybk  ewakuacj  pracowników w razie powstania zagro enia.

Opracowa :


