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OPIS TECHNICZNY  

 
do projektu  

„Wymiana wodociągu w ul. Aptecznej w Imielinie” 
 
 
 
 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Inwestycja objęta opracowaniem położona jest w miejscowości Imielin.  
Inwestycja polega na wymianie odcinka sieci wodociągowej dla zaopatrzenia  

istniejących posesji wzdłuż ul. Aptecznej oraz posesji przy ul. Floriana.  
 
Opracowanie obejmuje projekt zewnętrznej sieci wodociągowej, projekt zewnętrznej 

sieci wody przeciwpożarowej, oraz projekt zewnętrznej sieci przyłączy do posesji.  
 

 
2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania.  

 
Podstawą formalną opracowania jest  Umowa zawarta w Imielinie  pomiędzy Miejską 

Spółką Komunalną Sp. z o.o.  41-407 Imielin, ul. Imielińska 87 , a firmą  Pracownia 
Projektowa „Krzysztof Szymański” 43-100 Tychy; ul. Kubicy 21/55.  

 
Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano następujące dokumenty i 

opracowania projektowe : 
 mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 (1:1000); 
 uzgodnienia lokalizacyjne z właścicielami posesji, których obejmuje wymiana 

sieci; 
 normy i przepisy: 

 
 
3. Charakterystyka inwestycji i obiektu. 
 

W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejącego wodociągu.  
W ramach niniejszego opracowania rozwiązano zagadnienia związane z zewnętrzną 

infrastrukturą techniczną w zakresie  sieci wodociągowej i sieci wody przeciwpożarowej oraz  
przyłączy wodociągowych do posesji.  
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Inwestycja polega m.in. na :  
 
- realizacji wymiany sieci wodociągowej PEHD DN250mm w ul. Aptecznej;  
- realizacji wymiany sieci wodociągowej PEHD DN110mm w ul. Floriana;  
- realizacji wymiany przyłączy sieci wodociągowej PEHD DN50/40mm do 
posesji przy ul. Aptecznej i w ul. Floriana;  
- wymianie węzłów wodomierzowych;  
- wykonaniu włączenia wymienianej sieci PEHD DN250mm do istniejącego 
przewodu w rejonie ul. Św. Brata Alberta i ul. Imielińskiej;  
- inwentaryzacji istniejącej infrastruktury technicznej dla potrzeb inwestycji.  
 
Warunki techniczne dla realizacji inwestycji p.t. „Wymiana wodociągu w ul. Aptecznej 

w Imielinie” określają :  
 Umowa z dnia 31.10.2011 zawarta w Imielinie  pomiędzy Miejską Spółką 

Komunalną Sp. z o.o.  41-407 Imielin, ul. Imielińska 87 , a firmą  Pracownia 
Projektowa „Krzysztof Szymański” 43-100 Tychy; ul. Kubicy 21/55 ;  

 Lista wodomierzy zainstalowanych w obiektach przy ul. Aptecznej. Zestawienie 
Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.  41-407 Imielin, ul. Imielińska 87  ;  

 Lista wodomierzy zainstalowanych w obiektach przy ul. Floriana. Zestawienie 
Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o.  41-407 Imielin, ul. Imielińska 87.  

 
Prace budowlano – konstrukcyjne obejmują: 

  
o Roboty budowlane dla wykonania sieci wodociągowej w ul. Aptecznej i 

Floriana; 
o Roboty wykonywane w technologii przewiertu sterowanego – stosownie do 

warunków realizacji zadania i uzgodnień.  
 

 
4. Warunki geotechniczne. 
 

W granicach terenu inwestycji odwiercono 5 otworów geotechnicznych (nr 1-3), o 
głębokości 3,0 m i łącznym metrażu 15,0 mb, których rozmieszczenie przedstawiono na 
szkicu sytuacyjnym.  
Obserwacje przeprowadzone w czasie odwiercenia otworów geotechnicznych wykazały, że 
na omawianym terenie wody podziemne związane są z utworami piaszczysto – żwirowymi 
czwartorzędu.  
 

Do głębokości rozpoznania tj. 3,0m nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Przewiercone warstwy cechowały się małą wilgotnością . w okresach długotrwałych i 
intensywnych opadów atmosferycznych woda może się gromadzić czasowo na stropie słabo 
przepuszczalnych glin w obrębie nasypów i piasków.  
 
W rejonie projektowanej inwestycji występują grunty o różnym wykształceniu litologicznym i 
własnościach fizyko – mechanicznych.  
Na podstawie wyników badań polowych wydzielono w nich warstwy geotechniczne w 
zależności od głównego parametru mechanicznego. Podział na warstwy wykonano według 
norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. 
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We wnioskach końcowych z badań geologicznych stwierdzono że :  
 

o Dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz normą PN-B-02479 
„Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne”. Opisane warunki 
geotechniczne posadowienia zaliczyć należy do prostych warunków gruntowych.   

 
o Sondowania są badaniami punktowymi. Pomiędzy punktami stwierdzeń nie można 

wykluczyć wystąpienia gruntów o luźnym lub miękkoplastycznym charakterze. 
Wymagać to będzie ich dogęszczenia bądź wymiany. O grubości podsypki i stopniu 
zagęszczenia decyduje konstruktor.  

 
o W obrębie terenu badań nie stwierdzono czynnych procesów geodynamicznych.  
 
o Projektowany wodociąg można posada wiać bezpośrednio. Projektując posadowienie 

bezpośrednie zgodnie z normą PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowane”, należy korzystać z danych zawartych 
w tabeli na zał. Nr 4. Dokumentacji geotechnicznej. .  

 
o Podczas wykonywania prac ziemnych należy chronić wykopy przed wodami 

opadowymi. Stwierdzone utwory spoiste są bardzo wrażliwe na oddziaływanie wody, 
która wpływa negatywnie na ich parametry fizyko – chemiczne. .  

 
 
5. Opis rozwiązania projektowego.  
 

5.1. Przeznaczenie i program użytkowy.  
 
Jest to obiekt liniowy, wybudowanie pod powierzchnią terenu . Funkcja projektowanej 

sieci wodociągowej sprowadza się do doprowadzenia wody pitnej .  
Zapewni to dostawę wody bieżącej do budynków mieszkalnych oraz dla istniejących 

działek które są w trakcie zabudowy mieszkaniowej.  
 
Warunki uregulowań prawnych i norm branżowych – wymagania standardowe. 

  
 Przy projektowaniu sieci przewodów uwzględniono następujące ogólne warunki  

o Odległość pozioma osi przewodu wodociągowego rozdzielczego od obiektu budowlanego 
powinna zabezpieczać przed możliwością naruszenia stabilności gruntu pod fundamentami 
obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie. 

o Przewody wodociągowe rozdzielcze powinny być układane w ziemi o 0.4 metra poniżej strefy 
przemarzania mierząc od górnej tworzącej przewodu do rzędnej projektowanego terenu. 

o Do budowy przewodów wodociągowych powinny być stosowane rury i kształtki z polietylenu 
wysokiej gęstości (PEHD) łączone metodą zgrzewania doczołowego,  

o Zasuwy na przewodach rozdzielczych należy rozmieszczać w miejscach połączeń z 
przewodem magistralnym, 

o Na przewodach wodociągowych rozdzielczych należy instalować miękkouszczelniające 
zasuwy klinowe z gładkim i wolnym przelotem,   
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o Hydranty należy lokalizować uwzględniając zasady wynikające przede wszystkim z zaleceń 
normy dotyczącej przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w pobliżu skrzyżowania ulic i na 
końcówkach przewodów.  

o Hydranty należy instalować na odgałęzieniach od przewodów, na których powinna znajdować 
się zasuwa odcinająca umożliwiająca odcięcie hydrantu bez konieczności przerywania 
przepływu wody w przewodzie wodociągowym. 

o Należy stosować hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzających zagrożenie     dla 
ruchu kołowego i pieszego należy instalować hydranty podziemne. 

o Hydranty nadziemne powinny być wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające 
komorę zaporową, zabezpieczone przed wypływem wody w przypadku złamania.  

 
 

Przeznaczenie i program użytkowy. 
 
 

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociągowej jest dostarczenie do odbiorców 
wody przeznaczonej na potrzeby bytowe oraz usługowe .  

Projektowany wodociąg wykonany zostanie z rur PE 100 SDR11 PN 10 o 
średnicy ø250x22,7mm;  ø200x18,2mm;  ø110x10,0mm; ø90x8,2mm; ø50x4,6mm; 
ø40x3,7mm.  

Rury PE łączone będą metoda zgrzewania czołowego poprzez zgrzewarki 
elektryczne. Projektowana sieć wodociągowa zostanie podłączona do istniejącego 
wodociągu z rur PCV 200 mm zlokalizowanego wzdłuż ulicy Św. Brata Alberta oraz 
wodociągu w rejonie ulicy Imielińskiej i M. Dąbrowskiej . 
 

Łączna długość projektowanych przewodów podziemnych wynosi      675,10  m.  
 

Odpowiednia ilość wody pożarowej do gaszenia zewnętrznego zostanie zapewniona 
przez hydranty zewnętrzne Φ80 mm nadziemne, zlokalizowane w rejonie inwestycji.  

 
Przy projektowaniu rozmieszczenia hydrantów zewnętrznych przyjęto, że;  
 hydranty zewnętrzne powinny być rozmieszczone wzdłuż dróg i ulic oraz przy 
ich skrzyżowaniach, 
 odległość hydrantu od krawędzi drogi nie powinna być większa niż 15 m , 
 odległość hydrantu od ściany budynku w kierunku prostopadłym do ściany nie 
może być mniejsza niż 5,0 m, 
 odległość między hydrantami nie przekracza 150,0 m, 
 hydranty zainstalowane na sieci wodociągowej zostały od niej odcięte 
zasuwami. 
 
Projektowany wodociąg należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm i 

obsypać warstwą piasku do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  Rury i kształtki PE należy 
łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Na załamaniach trasy oraz w 
miejscach montażu kształtek należy wykonać odpowiednie bloki oporowe. 

Użyte materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. 
Po wykonaniu wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności oraz wodociągi 

przepłukać i w razie potrzeby zdezynfekować. 
Po wykonaniu prób szczelności wodociąg należy przepłukać podłączając go do 

istniejącej sieci wodociągowej.  
Po przepłukaniu, wodę z rur należy poddać badaniu fizycznemu, chemicznemu i 

bakteriologicznemu w uzgodnionym laboratorium.  
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W zależności od uzyskanych wyników, instalacja powinna zostać zdezynfekowana 
zgodnie z przepisami obowiązujących norm polskich (podchloryn w stężeniu 30mg cl/l przez 
24 godziny.)  

 
Wykonanie wodociągu ułożonego w granicach działki należy oznakować 

poprzez ułożenie nad nim taśmy PVC koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną. 
Trasę, średnice oraz spadki przewodów pokazano na rysunkach w części 

graficznej przedmiotowej dokumentacji. 
 
 

5.2. Elementy wyposażenia sieci wodociągowej.  
 

Projektuje się uzbrojenie sieci wodociągowej w zasuwy z miękkim uszczelnieniem 
Typu E Hawle szt 36, hydranty nadziemne Hawle ø 80 mm szt 4 wraz z kolanem stopowym i 
prostka kołnierzową i obudową.  
Na rurociągu zaprojektowano armaturę z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z 
EN1563 zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego z uwzględnieniem zaleceń jakościowych i 
odbiorowych Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej .  

Na załamaniach trasy wodociągu zamontować bloki oporowe według BN-81/9192-
04,05. 
 
Hydrant przeciwpożarowy 

 
Na wodociągu zamontować hydranty nadziemne dn 80 PN16 Hawle wg PN-89/M-

74091 Głębokość zabudowy wg profili podłużnych zamieszczonych w części graficznej . 
Hydranty rozmieścić wg PN-B-02863:1997 

W dokumentacji przyjęto jako standard hydrant przeciwpożarowy firmy Hawle, 
nadziemny wg PN-EN 14384, z obrotową głowica hydrantu, z samoczynnym odcięciem 
przepływu i automatycznym odwodnieniem.  
 

Kolano stopowe do hydrantu. 
Przyjęto kolano stopowe do hydrantów nadziemnych DN800.  
Przyłącze kołnierzowe wg ISO 7005-2 (EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Kolano 
wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG-40. 
Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej wykonywana 
metodą fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL. 

Producent: Hawle, AVK typ 712 lub podobny dopuszczony przez Inwestora. 
 
 
Zasuwa klinowa PN 16, typ E 
 

Zasuwy odcinające zaprojektowano na włączeniu sieci wodociągowej do istniejącej 
sieci wodociągowej , przed hydrantami oraz na odgałęzieniach przewodów. Zamontować 
zasuwy o połączeniach kołnierzowych PN16.  Nad zasuwani zamontować teleskopową 
obudowę i skrzynkę PN-85/M-74081.Skrzynkę należy posadowić na pierścieniu betonowym 
gr 10 cm i średnicy 30/18 cm .Teren wokół zasuwy obetonować w promieniu 50 cm .  

Miejsce usytuowania zasuwy oznakować za pomocą tablic informacyjnych . 
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Przyjęto jako standard zasuwę klinową, kołnierzową firmy Hawle. Zasuwa 
przeznaczona do instalacji przeciwpożarowych.  
Jako standard - owiercenie kołnierzy wg PN-EN 1092-2.  
Wyposażenie dodatkowe zgodnie z wymaganiami Inwestora: 
 

Zasuwa klinowa kołnierzowa, z miękkim uszczelnieniem klina. 
Korpus i pokrywa wykonane: z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18  dla średnic DN40 do 
DN250. Zasuwa z pełnym przelotem.  
Uszczelnienie trzpienia składa się z pierścieni uszczelniających i o-ringu z elastomeru. 

Producent: Hawle, AVK lub podobny dopuszczony.  
 
 
Kształtki  
 

Projektowany wodociąg wykonany zostanie z rur PE 100 SDR11 PN 10 o średnicy 
ø250x22,7mm;  ø200x18,2mm;  ø110x10,0mm; ø90x8,2mm; ø50x4,6mm; ø40x3,7mm. Łuki, 
trójniki, redukcje, tuleje kołnierzowe, zaślepki przewidziano w standardzie przewodów z PE 
100 SDR11 PN 10.  
 
 
Bloki oporowe.  
 

W celu przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu zastosować 
prefabrykowane bloki oporowe wg BN-81/9192-04; BN-81/9192-05 i PN –B-10725. 

Bloki oporowe odizolować od przewodów PE gruba folią lub taśmą z tworzywa . 
Ściany oporowe powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewnić stateczność bloku. 
Powierzchnie bloków należy izolować przed korozją Bitizolem 2R+P.  

Pod armaturę i kształtki wykonane z żeliwa, z uwagi na różny stopień  osiadania 
elementów żeliwnych i PE , należy wykonać bloki oporowe z betonu min. B-15 . 
 
 
Przyłącza wodociągowe.  
 

Dla istniejących budynków projektuje się przyłącza wodociągowe z rur PE 50 i 40 
mm.  
Przyłącze wodociągowe należy wykonać łącznie z zestawem wodomierzowym i zaworami 
antyskażeniowymi.  
Warunki i sposoby zabudowy wodomierzy zawarte są w załączonym Poradniku 
wodomierzowym.  
 
 
6. Wykonawstwo robót.   
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, 
wytyczyć trasę wodociągu oraz zawiadomić wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje 
się w rejonie prowadzenia robót .  

Geodezyjne wytyczenie trasy wodociągu , obsługa budowy będzie wykonywane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 Lutego 
1995 r ( Dz U. Nr 25/95 poz 133 ) 
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robót muszą być uwidocznione 
w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.  
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Na terenie wystąpienia uzbrojenia podziemnego należy wykonać zalecenie gestorów sieci na 
podstawie przepisów bhp .   
 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano –montażowych tom II ( Instalacje sanitarne i przemysłowe ) ze zmianami 
zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych ) wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej , Grzewczej i 
Klimatyzacji . 

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami określonymi w opracowaniach: 
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-

01706/Az1:1999 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” (wyd.I, 
czerwiec 2001);  

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych (wyd.I, wrzesień 2001);  

 
 
7. Roboty ziemne.  
 

 7.1. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące robót ziemnych.  
 
Roboty ziemne w otwartym terenie należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, są to zwłaszcza:  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr 47/2003 z dnia 19 marca 2003, poz.401);   

 Norma BN 83/8836-2 Kolektory doziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby 
odbiorcze.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 z dnia 15.10.1993, poz. 
437); 

 Założenia techniczno-ekonomiczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część III: 
Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

 Specjalne wytyczne zawarte w uprawomocnionym projekcie budowlanym.  
 
 

 
 7.2. Roboty prowadzone w pasie drogowym i układzie komunikacyjnym.  

 
Warunki realizacji drogowych robót ziemnych określa norma PN-S-02205:1998 – 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. Norma ta zastąpiła 
wcześniejszą normę branżową BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe - Roboty 
ziemne, która zgodnie z Rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 
24 marca 1994 r. była normą do obowiązkowego stosowania. 
Zgodnie z PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
Zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable) do wysokości 30 cm powyżej wierzchu 
przewodu lub jego obudowy należy zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o 
ziarnach nie większych niż 20 mm, uwzględniając szczegółowe wymagania projektu. Do 
zasypki nie należy używać żużla, gruntu kamienistego lub innych materiałów, które mogą 
uszkodzić przewód. Wykop należy zasypywać i zagęszczać zgodnie z 2.10 normy PN-S-
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02205. Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu 
zgodnie z 2.8.1 i zagęszczać zgodnie z 2.10 normy PN-S-02205.   
Zasypki wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od 
kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co 
najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem 
zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze 
zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów zgodnie z częścią ogólną 
specyfikacji, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). 
Należy uważać, by nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m 
ponad obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem.  

 
 

 7.3. Deskowanie wykopów 
 

Typ obudowy i sposób wykonania zależą od charakteru napotkanych gruntów. Wybór należy 
do Wykonawcy. W każdym przypadku jednak długość wykopu obudowanego nie może być mniejsza 
niż odpowiednia długość co najmniej dwóch odcinków rur.  
Wykopy pod rurociągi i kanały w granicach dróg, przewiduje się jako ciągłe o ścianach pionowych, 
odeskowanych ażurowo.  
Wykopy prowadzone w terenie niezabudowanym przewiduje się jako szerokoprzestrzenne do 
głębokości 0,50 m ponad rzędną posadowienia rurociągu. Głębiej wykopy należy już wykonać jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych .  
Wykopy takie spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki 
ochronnej rury.  
Szerokość dna wykopu powinna umożliwiać wykonywanie połączeń rur i zagęszczenie gruntu po 
bokach przewodu ciśnieniowego lub kanału grawitacyjnego. 
W celu umożliwienia prawidłowej realizacji robót ziemnych i montażowych w miejscach potencjalnego 
występowania wody gruntowej przewiduje się odwodnienie. 
 
 

 7.4. Wykopy i przekopy.  
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonać należy w razie potrzeby wykonać przekopy 
kontrolne celem dokładnego zlokalizowania istniejących elementów uzbrojenia technicznego terenu. 
Przekopy kontrolne należy wykonać ręcznie w obecności właścicieli uzbrojenia terenu z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.  
Przekopy w nawierzchni platformy należy wykonywać przy użyciu odpowiednich narzędzi, które nie 
spowodują uszkodzenia jej struktury, oraz w sposób zapewniający łatwe odtworzenie nawierzchni 
platformy przy zasypywaniu przekopów. 
Przekopy należy wykonywać w gruncie placu budowy na głębokość zapewniającą zgodność 
wykonania z rzędnymi wskazanymi w projekcie. 
Szerokość przekopów musi być większa co najmniej o 0,30m od przekroju zewnętrznego kołnierzy, 
przy czym nie może ona być mniejsza niż 0,80m. W miejscach połączeń kielichowych rur przekopy 
należy poszerzyć dla ułatwienia wykonania połączeń.  
W przypadku przekopu przeznaczonego dla ułożenia wielu kanalizacji, przewiduje się wykonanie w 
nim ław na różnych wysokościach; takie rozwiązanie wykonania jednego przekopu dla wielu 
kanalizacji powinno być stosowane tak często, jak tylko będzie to możliwe.  
Ewentualnie wykonane rowy drenażowe muszą być całkowicie wygładzone (spadek 3/2) a drenaż dna 
zapewniony przez regularny spadek dostosowany do objętości odprowadzanej wody.  
Zbędna lub złej jakości ziemia z wykopów wydobyta podczas wykonywania tych prac musi zostać 
wywieziona na wysypisko.  
Należy uwzględnić również prace związane z odwadnianiem wykopów lub  wypompowywaniem.  
Wykopy należy wykonać tak, aby grubość warstwy przykrywającej przewody wodociągowe wynosiła 
ok. 1,50m powyżej górnej krawędzi rur.  
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Przekopy w istniejącej nawierzchni należy wykonywać przy użyciu odpowiednich narzędzi, które nie 
spowodują uszkodzenia jej struktury, oraz w sposób zapewniający łatwe odtworzenie nawierzchni przy 
zasypywaniu przekopów.  
 
 
Minimalna szerokość wykopu w zależności od średnicy nominalnej rury DN według EN 1610  
 
 

DN 
 

Minimalna szerokość wykopu (OD + x) 
m 

Wykop 
obudowany 

Wykop bez obudowy 
b > 60° b ≤ 60° 

DN ≤ 225 OD + 0,40 OD + 0,40 
225 < DN ≤ 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40 
355 < DN ≤ 700 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40 
x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem .  
gdzie:                  
         OD - zewnętrzna średnica w metrach 
           b   - kąt nachylenia ściany wykopu nieoszalowanego mierzony od poziomu 

 
 
Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu według DIN EN 1610  
 
 

Głębokość wykopu (m) Minimalna szerokość wykopu (m) 
< 1,00 Nie jest wymagana minimalna szerokość  

> 1,00 i ≤ 1,75 0,80 
> 1,75 i ≤ 4,00 0,90 

> 4,00 1,00 
 
 
 

 7.5. Podsypka i zasypka wykopu. 
 

Zależnie od rodzaju gruntu w miejscu lokalizacji sieci przewodów możliwe jest posadowienie 
przewodów i rurociągów kanalizacyjnych bezpośrednio na gruncie lub grunt podłoża należy wymienić. 
Podsypkę piaskową stanowić może piasek grubo, średnio i drobnoziarnisty. Piaski pylaste mogą być 
użyte do tego celu , gdy będą wbudowane poniżej strefy przemarzania , przy poziomie wody 
gruntowej stabilizującym się co najmniej 1,0 m poniżej spodu podsypki. Podsypka piaskowa winna być 
zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu.  
Zagęszczenie podłoża i podsypki winno być nie mniejsze niż 85%-90% zmodyfikowanej próby 
Proctor’a , a w przypadku ułożenia przewodu pod drogą , wskaźnik zagęszczenia nie może być 
mniejszy niż wynika to z głębokości posadowienia przewodu, typu konstrukcji oraz kategorii ruchu. 
Wilgotność zagęszczonej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż  ± 2%. 
Warstwa podsypki układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczona bardziej niż 
do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów przy wykonywaniu 
zasypki wokół rury. 
W przypadku konieczności odwodnienia podłoża na czas budowy niezbędne jest wykonanie projektu 
odwodnienia oraz prowadzenia tych robót w taki sposób, aby nie dopuścić do pogorszenia nośności 
gruntu rodzimego. 
Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy 
wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego , takiego jak stosowany do wykonania podsypki. 
Dopuszczalne jest wbudowanie w tej strefie kamieni (o ile nie dojdzie do ich bezpośredniego kontaktu 
z przewodem) o wielkości do 10% średnicy rury , ale nie większych niż 60 mm. Zagęszczenie powinno 
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przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla 
wytrzymałości przewodu i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie 
w dolnej części rury, a zagęszczenie winno być nie mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a.  
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 
optymalnej w granicach ± 2%.  
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko 
sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
Wykop nad rurą, 30 cm powyżej wierzchu przewodu, ale nie mniej niż na ¾ jego średnicy 
zewnętrznej, należy zasypywać gruntem piaszczystym , żwirem lub pospółką o ziarnach nie 
większych niż 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do 
zagęszczenia należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego 
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym .  Zasypka winna być wznoszona 
równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami o grubości 
dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ± 2%. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym.  
Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu 
lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. 
 

Rury należy sprawdzić od wewnątrz, starannie wyczyścić z ciał obcych, a następnie ostrożnie 
opuścić na dno wykopu i ułożyć w taki sposób, aby spoczywały jednolicie na całej swojej długości 
zgodnie z linią tyczenia i przewidzianym spadkiem. Odcinki rur łączyć kielichowo tak, aby kanalizacja 
była idealnie współosiowa. Spoiny uszczelniające wykonać zgodnie z zaleceniami producenta, 
szczelność musi być całkowita.  
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od ujścia 
kanalizacji do jej początku.  
Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na duże zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca.    
Po ułożeniu przewodów należy je przysypać tym samym kruszywem, z jakiego wykonano podsypkę, 
na grubość 0,30m nad górną powierzchnią kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480. Jednakże 
dla stref, gdzie warstwa ziemi przykrywająca kanalizację będzie niewielka, Wykonawca powinien 
przewidzieć wykonanie wszelkich niezbędnych warstw i osłon dodatkowych z chudego betonu lub 
żelbetu w celu zapewnienia odpowiedniej odporności kanalizacji na określone obciążenia, w 
szczególności na obszarze dróg.  
W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z kamieni i 
korzeni.  
Wszystkie przekopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach, dla których przewidziano 
specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. Następnie 
należy odbudować górną warstwę o grubosci 0.40m. (platformę podstawową) przy użyciu piasku 
stabilizowanego cementem lub kruszywa łamanego 0/60, w zależności od lokalizacji. Parametry 
mechaniczne nośności i zagęszczenia powinny być co najmniej takie same jak przed otworzeniem 
wykopów.  
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca wykona 
niezbędne poprawki. 

 
W celu zabezpieczenia projektowanej sieci wodociągowej przed przypadkowymi 

uszkodzeniami podczas prac ziemnych oraz ułatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii, 
przewidziano zastosowanie taśm oznacznikowych z wkładką metalową.  

W związku z tym zaleca się podczas układania taśmy nad przewodem : 
 Zapewnić ciągłość metaliczna i elektryczną taśmy na całym układanym odcinku 
przewodu, 
 Przyłączenie taśmy do każdego instalowanego metalowego elementu uzbrojenia 
(zasuwa,, hydrant) z zapewnieniem ciągłości elektrycznej i izolacji złącza. 
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Taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną ułożyć w ziemi co najmniej 20 cm ponad przewodem, lecz nie 
płycej niż 80 cm od powierzchni terenu. 
 
 

 7.6. Zagęszczanie gruntu. 
 
Kolejne pojedyncze warstwy zasypywania wykopów powinny być na tyle cienkie, na ile pozwoli rodzaj 
materiału, a w każdym razie ich grubość nie może przekroczyć 0,30m. Grunt należy zagęszczać w 
następujący sposób:  

 Ułożenie każdej warstwy będzie uważane za prawidłowe jeśli praca najcięższych 
maszyn nie spowoduje żadnego widocznego ubytku w grubości i w strukturze wykonanej 
warstwy, ani też żadnego ugięcia widocznego gołym okiem.  
 Próby będą uznane za zadowalające jedynie wtedy, gdy poszczególne gęstości 
warstw w stanie suchym zmierzone w każdym punkcie warstwy będą większe od poniższych 
wartości minimalnych:  
 Warstwa środkowa > 95%  
 Warstwa wyrównawcza (górne 0,30m ) > 98% Próby muszą zostać wykonane przez 
upoważnione laboratorium, z częstotliwością która zostanie podana do wiadomości 
Wykonawcy zaraz po rozpoczęciu robót.  
 W przypadku niedostatecznego zagęszczenia, a zwłaszcza w przypadku niespełnienia 
parametrów podanych wyżej lub w przypadku zastrzeżeń ze strony Projektanta, Wykonawca 
wykona następujące prace:  
 ponowne zagęszczenie w przypadku stwierdzenia wady w wykonaniu ostatniej 
warstwy,  
 usunięcie materiałów słabo zagęszczonych i ich prawidłowe ułożenie w 
przypadku gdy wada dotyczy nie tylko ostatniej warstwy,  
 nawodnienie, aeracja lub wszelka inna czynność określona przez Wykonawcę 
mająca na celu uzyskanie odpowiedniej zawartości wody w ponownie układanym materiale 
jeśli w momencie ponownego wykonywania zagęszczania zawartość wody jest niewłaściwa.  
 W przeciwnym razie Wykonawca jest obowiązany usunąć poprzedni materiał i na jego 
miejsce ułożyć nowy zgodny z wymogami.   
 

 
 7.7. Wywiezienie ziemi z wykopów  

 
Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne 

wysypisko. Dotyczy to również ewentualnej nadwyżki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich 
wykopów. 
 
 

 7.8. Odtworzenie jezdni – nawierzchni 
 

Roboty dotyczą odtworzenia jezdni i nawierzchni identycznych, jak istniejące w 
przypadku sieci układanej na obszarze dróg istniejących, łącznie ze starannym 
przecinaniem istniejących nawierzchni, usunięcie starej nawierzchni, zdemontowanie i 
ponowne ułożenie krawężników, stosownie do potrzeb.  
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 7.9. Tolerancja wykonania 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych na danym odcinku należy zlokalizować istniejące 
uzbrojenie podziemne wykonując ręczne przekopy kontrolne.  
Trasy przewodów sieci wodociągowej należy wyznaczyć w terenie przez wytyczenie osi węzłów, oraz 
punktów charakterystycznych dla przebiegu trasy. 
Wytyczenie trasy rurociągu należy zlecić uprawnionemu geodecie. Dotyczy to również konieczności 
wykonania inwentaryzacji powykonawczej.  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w 
pasie drogowym i oznakować rejon robót. 
 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic przewyższających podane wyżej wartości 
wymagane będzie rozebranie i ponowne wykonanie danego odcinka instalacji.  

  
 

8. Próby instalacji wodociągowej. 
 

 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby poprzedzające odbiór robót. Próby należy 

wykonać na instalacji doprowadzającej wodę pitną, w obecności przedstawiciela dostawcy wody, 
zgodnie z przepisami normy PN-B-10725: 1997 - Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i 
badania 
W celu sprawdzenia szczelności połączeń rur należy wykonać próbę szczelności. Próbę tą należy 
wykonywać na kolejnych odcinkach odebranej sieci, jednakże Inwestor może zażądać również 
wykonania próby szczelności całej instalacji. Zaleca się przeprowadzanie prób hydraulicznych, 
niemniej jednak w przypadkach uzasadnionych ze względów technicznych i ekonomicznych można 
również wykonywać próby pneumatyczne.  
Niezależnie od wymagań postawionych przez normę PN-81/B-10725, przed wykonaniem próby 
szczelności należy uwzględniać następujące wymagania:  

 długość odcinków rur poddawanych próbie szczelności nie może przekroczyć 300m w 
przypadku gdy rura ułożona jest w wykopie zabezpieczonym obudową, a 600m jeśli 
ułożona jest w wykopie nie zabezpieczonym i z nasypem,  

 wszystkie połączenia muszą być widoczne i dostępne,  
 odcinek rury musi być stabilny na całej swej długości oraz zabezpieczony przed 

jakimkolwiek przemieszczeniem się,  
 wszystkie odgałęzienia rury muszą być zamknięte,  
 profil rury musi umożliwiać odprowadzenie powietrza i wody, a urządzenia do 

odprowadzania powietrza muszą być zainstalowane w najwyższych punktach 
testowanej rury.  

 

Próba wodna:  
 szczelność testowanego odcinka rury musi być taka, aby w ciągu 30 minut ciśnienie 

pokazywane przez manometr nie spadło poniżej ciśnienia próbnego (1 MPa);  
 szczelność całej rury musi być taka, aby wypływ wody obliczony zgodnie z normą PN-

081/B-10725 (art. 8.2..4.3) nie przekraczał 1000dm3/km    24 godz. (: średnica 
przewodu).  

Jeśli próby okazałyby się niezadowalające, Wykonawca obowiązany jest wykonać niezbędne 
naprawy oraz przeprowadzić ponowną serię prób.  
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9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami określonymi w opracowaniach: 
o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-

01706/Az1:1999 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” (wyd.I, czerwiec 
2001);  

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociągowych (wyd.I, wrzesień 2001);  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.                   

 
W szczególności kontrola powinna obejmować:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie; 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża                   

z kruszywa mineralnego lub betonu,  
 badanie odchylenia osi przewodów,  
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

elementów uzbrojenia sieci,  
 badanie odchylenia spadku przewodów,  
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
 sprawdzenie rzędnych posadowienia armatury i skrzynek ulicznych,  
 sprawdzenie wykonanych izolacji.  

 

Zabudowane urządzenia winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa lub deklarację 
zgodności z normami oraz oznakowanie CE lub B. Projektowana instalacja jest bezpieczna i 
przy prawidłowej eksploatacji nie stwarza zagrożenia dla otoczenia, poszczególne 
urządzenia należy obsługiwać zgodnie z DTR tych urządzeń. 

  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.  
Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonania montażu z DTR i dokumentacją, 
b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku połączeń, zmian kierunku, 
d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności 
na ciśnienie,  

e) oznakowania trasy rurociągów. 
 
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru 
końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

a) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
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postanowień usunięcia usterek, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

b) rysunków, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
 

10.  Zagadnienia BHP i p.poż.  
 
 

Projektowany obiekt winien spełniać wymagania lokalizacyjne w zakresie odległości 
od sąsiednich budynków własnych i obcych, sieci trakcji elektrycznej, elektroenergetycznej i 
odległości od budowli podziemnych, a także pozostałych ograniczeń Iokalizacyjnych.  
 

Zagadnienia bhp i ppoż. rozstrzygają:  
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2012 r. poz. 908;  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650.   

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r w sprawie wykazu chorób 
zawodowych , szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania 
podejrzenia , rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów 
właściwych w tych sprawach [ Dz. U. Nr 132 , poz.1115 ], 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1996r w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [ Dz.U. Nr114, poz. 545 ze 
zm.], 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r  w sprawie wykazu prac 
zabronionych młodocianym [ Dz. U. Nr 85, poz.500 z póż. zm.], 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [ Dz.U. 
Nr 62,poz.285 ], 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy [ Dz. U Nr 217,poz.1833], 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [ Dz. U. Nr 
86, poz.394,ze zm .z 2003 r, Nr 21 ,poz.180], 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie 
przeprowadzania badań lekarskich pracowników , zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie  Pracy [ Dz.U. Nr 69, poz.332 póż. zm ], 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w 
sprawie czynników rakotwórczych  w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki [ Dz.U.Nr121, poz. 571 ze 
zm. Z 2003r,Nr 36, poz.314],  

 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji [ Dz. U. Nr 55 ,poz. 250 z 
póżn. zmianami], 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności [ Dz. U. Nr 166, 
poz.1360] 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10marca 2000r., w sprawie trybu 
certyfikacji wyrobów [ Dz. U Nr 17, poz.219],  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [ tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 
156, poz.1118 z póżn.zm.],  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
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szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych , stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi [ Dz .U nr 120 poz.1126 z dnia10 lipca 2003r ]. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz.U. z 1991 r. Nr 81, 
poz. 351. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. z 2002 r. 
Nr 75, poz. 690.  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121/2003, poz. 1137); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. nr 121/2003, poz. 1139); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia        1 
października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 z dnia 15.10.1993, poz. 
437); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia           1 
października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków (Dz.U. nr 96 z dnia 15.10.1993, poz. 438);  

 PN-B-02863; 1997-Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 
przeciwpożarowa. 

 PN-B-02864; 1997-Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania 
zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia 
pożaru. 

 
Przy wykonywaniu prac montażowych rurociągów z PE należy ściśle przestrzegać 

obowiązujących w budownictwie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
uwzględnieniem specyfiki robót ziemnych  oraz obsługi maszyn i urządzeń do termicznego 
zgrzewania rur.  


