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KLAUZULA O KOMPLETNOŚCI DOKUMENTACJI 
 

 

Projekt budowlany został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i 
normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć to jest 
przeprowadzeniu postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych przez 
organy administracji architektoniczno-budowlanej określone w Prawie budowlanym. 
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1. Zakres robót 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Okartowo i Wężewo, gmina Orzysz – Skrzyżowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej z 
drogą krajową Nr 16 w m. Wężewo w km 254 + 106 i w m. Okartowo w km. 255 + 090 
 
2. Istniejące obiekty budowlane  
 
W zakresie placu budowy objętego projektem występują obiekty: 

• Sieci wod-kan 
• Sieci elektroenergetyczne, 
• Telekomunikacja, 
• Droga krajowa, 
• Drogi gminne 

 
3. Kolejność wykonywanych robót 
 
3.1. Zagospodarowanie placu budowy 

 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) Ogrodzenia terenu objętego wykopami i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) Zabezpieczenie przejść dla pieszych, 
c) Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
d) Zapewnienia oświetlenia sztucznego w przypadku wykonywania robót w 

godzinach nocnych 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 

nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz 

nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
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Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. 
 
3.2. Roboty ziemne 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- Zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 
ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

 
3.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 
 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 

- Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 
osłony napędu), 

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
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- Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 
urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową 
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn 
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
 
4 .    Instruktaż pracowników przed przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami   
zdrowia pracowników, 

- Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- Udzielania pierwszej pomocy. 

 
5 .  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
 
 
5.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 
 
a)  niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
 
1) Nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) Niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3) Brak nadzoru, 
4) Brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5) Tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) Brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) Dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
 
b)  niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) Niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) Nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) Brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1. Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 
higieny pracy, 

2. Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

3. Organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

4. Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 

1. Oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 

2. Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. Określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. Wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

1. Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 
szkodliwych i uciążliwych, 

2. Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 

 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
Podstawa prawna opracowania: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 
poz.94 z późn. zm.) 

2. Art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z 
póź. zm.) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U.Nr62 poz. 285) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 
Nr 62 poz. 288) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 
z późn. zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263) 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 
47 poz. 401).  

 
 
Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu budowlanego wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Okartowo i Wężewo, gmina Orzysz – Skrzyżowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej 
z drogą krajową nr 16 w m. Wężewo w km 254 + 106 i w m. Okartowo w km 255 + 090  
 
1.0. Podstawa opracowania. 
 
1.1 Zlecenie Inwestora  
1.2 Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:1000  
1.3 Decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad O.OL.Z-

3.4341.124.2015.s z dnia 27.07.2015 r. 
1.4 Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych. 
1.5 Poradnik Projektanta Przemysłowego PPP. 
1.6 Wizja lokalna w terenie. 
1.7 Materiały i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. „CEWOK” Warszawa, 

COBRTI „INSTAL” Warszawa. 
 
 
2.0. Zakres opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla projektu „P.T. wodociągu i sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okartowo i Wężewo, gmina Orzysz - Skrzyżowanie 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej z drogą krajową nr 16 w m. Wężewo w km 254 + 106 i w 
m. Okartowo w km 255 + 090. 
 
Teren zainwestowania położony jest w woj. warmińsko-mazurskim w m. Wężewo i Okartowo 
Gmina Orzysz.  Miejscowość Wężewo w części położonej nad jeziorem Śniardwy do tej pory 
nie posiada sieci wodociągowej i kanalizacji. Przedmiotem opracowanie jest doprowadzenie 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do każdej zabudowanej działki znajdującej się w 
opisanym terenie. Woda będzie przeznaczona głównie do celów bytowo-gospodarczych oraz 
dla zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zasilenie wodociągu będzie realizowane z 
wybudowanej sieci wodociągowej należącej do Gminy Orzysz ze stacji uzdatniania wody w 
Orzyszu. Ścieki zostaną odprowadzone systemem kolektorów grawitacyjnych i tłocznych do 
oczyszczalni ścieków w Orzyszu.  
 
Niniejsze opracowanie dotyczy  skrzyżowania wodociągu i kanalizacji sanitarnej z drogą 
krajową nr 16 w m.: 
 

• Wężewo w km 254 + 106  
• Okartowo w km 255 + 090 

 
Nr działek do pozwolenia na budowę:   
Obręb Okartowo: działka Nr 20/1, 96 
 
3.0. Projekt zagospodarowania działki 
 
3.1. Istniejący stan zagospodarowania 
 
Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Wężewo, Orzysz.  
Kanalizacja sanitarna i wodociąg krzyżują się z drogą krajową Nr 16. 
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Teren przeznaczony pod zabudowę jest urozmaicony w sposób charakterystyczny dla 
młodego krajobrazu polodowcowego. Pod względem geomorfologicznym obszar stanowi 
fragment wyżyny polodowcowej, którą budują holoceńskie gleby zalegające na 
plejstoceńskich gruntach wodnolodowcowych i morenowych. 
 
Dla projektu nie były wykonywane badania geotechniczne. W przypadku wystąpienia 
gruntów nienośnych, sposób podbudowy zostanie określony w ramach nadzoru autorskiego. 
 
3.2. Projektowane zagospodarowanie działki 
 
Inwestycja będzie realizowana w celu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków z 
zabudowy jednorodzinnej i turystycznej. 
 
Projektowane przeciski pod drogą krajową nie kolidują z granicami strefy ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. oraz nie przebiegają przez tereny ochrony 
przyrody. 
 
Projektowane sieci i urządzenia nie posiadają charakteru i cech istniejących i 
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia ich użytkowników.  
 
 
4.0. Opis rozwiązań technicznych  
 
 
Przyjęte rozwiązania techniczne są zgodne z Decyzją Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad O.OL.Z-3.4341.124.2015.s z dnia 27.07.2015 r.  
 
Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z obowiązującą normą PN-B-02863  

- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. z późniejszymi zmianami. 

 
Zaprojektowano sieć wodociągową z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U PN 10 o 
średnicach 160 mm.  Wyroby te spełniają najwyższe parametry jakościowe, montażowe i 
użytkowe. Rury połączone są za pomocą uszczelek Power-Lock. System ten zapewnia 
wyjątkową szczelność i trwałość połączenia, łatwość montażu, a także niezawodność 
eksploatacji. 
 
Kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać z rur PE 90 mm. Rury ciśnieniowe PE 
produkowane zgodnie z normą .PN-EN 12201-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody Polietylen (PE) Część 2: Rury” oraz zgodnie z aprobatą 
techniczną ITB: AT/99-02-0797-04 „Rury z polietylenu (PE) do rurociągów ciśnieniowych do 
wody”. 
 
Pod drogą krajową należy wykonywać przeciski zgodnie z dokumentacją graficzną i 
załączonym przekrojami. Do wprowadzenia rur przewodowych do rur przeciskowych i 
osłonowych należy stosować płozy pierścieniowe. Rodzaje i typy płóz zależne są od średnicy 
rury przewodowej a ilość od długości przecisku i rury osłonowej i zostały podane w 
dokumentacji projektowej. 
 
Zaprojektowano wykonanie przycisków na całej szerokości pasa drogowego. Poza obszarem 
pasa drogowego należy wykonać komory startowe i rewizyjne. Długości poszczególnych 
przecisków wynoszą odpowiednio: 
 

1. t8 – t9  - 36,0 m 
2. w3 – w4 - 35,0 m 
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3. t24 – t25 - 22,0 m 
 

Kanalizacja sanitarna tłoczna z PE średnicy 90 mm na odcinku miedzy węzłami t8 – t9, t24 – 
t25 - przejście pod drogą krajową wykonane jest na całej szerokości pasa drogowego w 
rurze przeciskowej stalowej średnicy Dn 150 mm zgodnie z załączonym profilem. 
 
Sieć wodociągowa z rur PVC średnicy 160 mm na odcinku miedzy węzłami w3 – w4 -  
przejście pod droga krajową wykonane jest na całej szerokości pasa drogowego w rurze 
przeciskowej stalowej średnicy Dn 300 mm zgodnie z załączonym profilem. 
 
5.0.  Próba szczelności i dezynfekcja 
 
Po zakończeniu robót przewód wodociągowy i rurociąg tłoczny powinny być poddane próbie 
szczelności wg normy PN/B-10715. Próbę należy przeprowadzać przy temperaturze nie 
niższej niż + 1 C na ciśnienie próbne 10 atm.  
 
Po przeprowadzeniu płukania należy przeprowadzić dezynfekcję wprowadzając do rurociągu 
3% roztwór podchlorynu sodu. 
Po 24 godzinach przewód należy przepłukać ponownie czystą wodą w celu usunięcia 
nadmiaru chloru i dokonać analizy bakteriologicznej wody przez TSSEiD. 
 
Jeśli wynik badania będzie zgodny z przepisami przewód może być podłączony do czynnej 
sieci wodociągowej. 
 
Wszystkie wykopy w rejonie kolizji należy wykonywać ręcznie oraz zachować odległość 
układanych rurociągów 2,0 m. od istniejących słupów oraz min.  
1,0 m. od linii podziemnej 
W miejscach skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi należy założyć na te kable 
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby były dłuższe o min. 1,0 m. od ścianek 
kolektora. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 

6.0.  Obszar oddziaływania inwestycji 

Obszar projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zamyka się w 
granicach działek Nr 20/1, 96 na których projektowana jest inwestycja i nie będzie 
oddziaływał na działki przyległe.  
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Uprawnienia projektanta i sprawdzającego 
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Przynależność do PIIB projektanta i sprawdzającego  
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