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I. O P I S   T E C H N I C Z N Y    

 

1 DANE OGÓLNE 

 

 Inwestor                     –  Świdnickie Przedsiębiorstwo  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
                                       Ul. Wrocławska 10, 58-100 Świdnica 

 Zadanie inwestycyjne    – Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku  
od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Świdnicy  

 Faza opracowania         – Zgłoszenie przyłączy 
  Nazwa opracowania     – Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku  

od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Świdnicy – przyłącza.  
 
 

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Budowa sieci wodociągowej w ramach niniejszej inwestycji ze względów 

własnościowych podzielona została na trzy odrębne opracowania: 

a) „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 
Armii Krajowej w  Świdnicy – odcinek w pasie drogowym drogi krajowej nr 35” – 
projektowany wodociąg oraz odcinki przyłączy wodociągowych zlokalizowano na 
działkach należących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja o 
pozwoleniu na budowę dla tego zakresu wydana zostanie przez Wojewodę 
Dolnośląskiego. 

b) „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 
Armii Krajowej w Świdnicy” – projektowana sieć zlokalizowana została na terenach 
działek miejskich oraz na terenie prywatnym (działka nr ewid. 1096). Niniejsze 
opracowanie obejmuje również odcinki przyłączy wodociągowych zlokalizowanych na 
terenie działek miejskich.  Decyzja o pozwoleniu na budowę wydana zostanie przez 
Starostę Świdnickiego. 

c) „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. 
Armii Krajowej w Świdnicy –przyłącza ” – niniejsza dokumentacja. Opracowanie 
obejmuje odcinki przyłączy wodociągowych zlokalizowane na terenach działek 
prywatnych.  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa przyłączy wodociągowych do 
posesji przy ul. Ludwika Zamenhofa 4 oraz przy ul.  Walerego Wróblewskiego 1A,1B w 
Świdnicy w ramach inwestycji „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na 
odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w  Świdnicy”.  

Przyłącza wodociągowe zaprojektowano od połączenia z projektowaną siecią 
wodociągową przesyłową, do miejsc połączenia z istniejącymi przyłączami – wskazanych 
przez Eksploatatora sieci.  
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Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Świdnickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy Sp. z o.o. warunkami technicznymi nr TI-403/315/2019 
z dnia 22.08.2019r.  

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

a) Określenie lokalizacji przyłączy wraz z niezbędnymi danymi technicznymi pozwalającymi 
na realizację zadania, 

b) uzyskanie wymaganych uzgodnień. 
 

Zakres rzeczowy całego zadania obejmuje: 

a) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn225mm – 819,3m; 
b) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn160mm – 82,6m; 
c) sieć wodociągowa z rur PE100 RC Dn110mm – 27,8m; 
d) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn160mm – 8,7m; 
e) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn125mm – 7,5m; 
f) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn110mm – 4,4m; 
g) sieć wodociągowa z rur PE100 SDR17 Dn90mm – 25,8m; 
h) przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR17 Dn110mm – 6,4m; 
i) przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn50mm – 20,9m; 
j) przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn32mm – 14,2m;  
k) rura ochronna PE RC Dn250mm, L=15,3m, 1 szt.; 
l) rura ochronna PE RC  Dn280mm, L=13,0m, 1 szt.; 
m) rura ochronna PE RC Dn355mm, L=31,6m, 4 szt.; 
n) studnia pomiarowa Dn1500mm (bez przepływomierza); 
o) punkty węzłowe; 
p) hydrant nadziemny – 1 szt. 
 

Zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje: 

a) przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 Dn110mm – 1,7m; 
b) przyłącza wodociągowe z rur PE100 Dn32mm – 4,4m;  
c) punkty węzłowe. 
 

3 ROBOTY MONTAŻOWE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

 

Przyłącze do posesji przy ul. Ludwika Zamenhofa 4 zaprojektowano z rur PE100 
SDR17 o średnicy Dn32mm. 

Włączenie przyłącza do obecnie projektowanej sieci wodociągowej z rur PE100 RC o 
średnicy Dn225mm należy wykonać poprzez opaskę do nawiercania z odejściem 
gwintowanym do przyłącza domowego. Połączenie projektowanego odcinka przyłącza 
wodociągowego z istniejącym wykonać za pomocą uniwersalnej złączki zaciskowej 
przeznaczonej do łączenia odcinków instalacji wodnych. 
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Przebieg projektowanego przyłącza pokazano na rys. 01.00. Schemat wykonania węzła 
wodociągowego zawarto w projekcie wykonawczym.  

 Przyłącze do posesji przy ul. Walerego Wróblewskiego 1A,1B zaprojektowano z rur 
PE100 SDR17 o średnicy Dn110mm.  

Połączenie przyłącza z projektowaną siecią wodociągową przesyłową z rur PE100 RC o 
średnicy Dn225mm należy wykonać poprzez trójnik kołnierzowy redukcyjny. Ze względu na 
lokalizację hydrantu nadziemnego Dn80mm Hp6 na ogrodzonym terenie prywatnym, w 
ramach wykonania przyłącza wodociągowego, planuje się przełożenie ww. hydrantu w 
miejsce ogólnodostępne (tereny zielone wzdłuż pasa drogowego drogi krajowej nr 35). W 
przypadku stwierdzenia, że istniejące zasuwy bądź hydrant nie spełniają wymogów 
eksploatacyjnych, należy wymienić je na nowe. Połączenie projektowanego odcinka z rur 
PE100 SDR17 Dn110mm z istniejącym z rur AC Dn100mm wykonać za pomocą łączników 
kołnierzowych odpowiednich do materiału przewodów wodociągowych.     

Przebieg projektowanego przyłącza pokazano na rys. 01.00. Schemat wykonania węzła 
wodociągowego zawarto w projekcie wykonawczym.  

    

4 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Projektuje się wykonanie przyłączy w wykopach: 
 Wąsko przestrzennych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610. W 

miejscach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej 
szerokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego 
zagęszczenia zasypek; 

 Umocnionych – dla wykopu powyżej 1,0m.  
 

Przyłącza wodociągowe posadowić na podsypce wykonanej z piasku dowożonego o 
grubości 0,10m. 

Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie. Obsypki wykonywać z 
piasku dowożonego warstwami 0,2m i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia Is=0.97. 

Zasypki wykonać z piasku dowożonego. Zasypki wykonywać mechanicznie, z 
zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m do uzyskania zagęszczenia Is = 0,97. 

Dopuszcza się zastosowanie gruntu rodzimego po przedstawieniu badań 
laboratoryjnych potwierdzających możliwość uzyskania odpowiednich zagęszczeń i 
przydatności dla celów budowlanych. 

Grunt rodzimy lub dowożony użyty do wykonania podsypek, obsypek i zasypek musi 
być pozbawiony frakcji pylastych, kamieni, a szczególnie elementów o ostrych krawędziach 
mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co może doprowadzić do jej uszkodzenia.  Do 
wykonania podsypek, obsypek i zasypek należy użyć gruntu tj. pospółki lub wyizolowanej 
frakcji od piasków drobnych do żwirów, dla których średnica ziaren będzie zawierać się w 
zakresie 0,1 – 16 mm. 
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Nie można wykluczyć, iż w trakcie wykonywania odcinków przyłączy wodociągowych 
wystąpi konieczność prowadzenia odwodnienia wykopów. Ewentualne odwodnienia należy 
wykonać za pomocą igłofiltrów Dn50mm lub Dn63mm wpłukiwanych bez obsypki na 
głębokość 1,0m – 1,5m poniżej posadowienia projektowanej sieci i w rozstawie co 1-2 m.  

 

5 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 

Na trasie projektowanych przyłączy występują zaewidencjonowane kolizje z 
istniejącym uzbrojeniem: siecią wodociągową i gazową.  

Projektuje się zabezpieczenie kolizji poprzez podwieszenie pasowe.  

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 
branżowych. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie 
gruntu, aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. 
Przed przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki 
branżowej. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie 
graniczne należy odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi 
kolizja z istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem 
podziemnym. 

 W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na 
niezaewidencjonowaną kolizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy 
nie jest ona znana - powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 
 

6 UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 
robót budowlano - montażowych  (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci.  

 

 

Opracowanie: 

 

mgr inż. Anna Ratajszczak 

 

mgr inż. Tomasz Rzeźnik 

 


