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Projekt zawiera:
1. Informacja Toruńskich Wodociągów z dnia 01.07.2016 r. dot. wodomierzy,
2. Opis techniczny;
3. Plan ogrodu „RELAKS”,
4. Mapy projektowanych przyłączy wodociągowych,
5. Mapy w skali 1:500 – projekt zagospodarowania terenu,
6. Profile podłużne rurociągów głównych sieci wodociągowej,
7. Rysunki bloków oporowych,
8. Profile podłużne rurociągów rozprowadzających,
9. Rysunek studni wodomierzowej,
10. Informacja BiOZ,
11. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie KPIIB,
12. Oświadczenie projektanta.
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szanowni państwo,

Usługa montażu wodomierza podliczrrika wraz z zaplombowaniem, którą oferuje Spółka
Toruńskich Wodociągów) z Llwzględnieniem typu licznika przystosowanego do odczytów
radiowycĘ lza7ężł,liotajest od modelu zastosowanego wodomierza.
Poszczegótne modele liczników ńżoiąsię przede wszrystkim stopniem dokładnościpomiąpo
wyrażonym przęzwspółcąmnik R. Im mniejszy przepływ wody jest prawidłowo pomierzóny
ptzezwodomierz, tym współcąmnik R jest większy. Dla wodomi erzy l20 i Aquńus, na
dokładnośćpomiaru wpływa również pozycjazamontu, inna jest dokładnośćdla poziomej
pozycji zamontu wodomierza i inna dla pionowej-
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Ok. 560 zł
Ok.400 zł
Ok.460 zł
Ok. 350 zł
Ok. 300 zł
Ok.400 zł
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15
15
15
15
15

Dokładnośćpomiaru

R 800
R4O-RI00
Rt60

Rl60

R4O-R100

Rl60
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano – wykonawczego rozprowadzenia wody na terenie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS” w Toruniu ul. Rudacka 101, dz. nr
95, 87, 98 i dz. 2, 77, 9, 8, 96
1. Podstawa opracowania:
1. Umowa z Inwestorem z dnia 4 marca 2017 r.,
2. Warunki techniczne Toruńskich Wodociągów nr TT.401.12361.w.2016.EJ.
z dnia 22.02.2016 r. na wykonanie przyłączy wodociągowych,
3. Informacja Toruńskich Wodociągów z dnia 01.07.2016 r. dot. wodomierzy,
4. Projekt przyłączy wodociągowych od sieci Wodociągów Toruńskich do
działek, opracowany przez p. mgr inż. Piotra Banka,
5. Mapy w skali 1:500,
6. Pomiary i wizja lokalna, aktualne normy i przepisy,
2. Stan istniejący:
Inwestycja obejmuje teren działek nr 95, 87, 98 w ogrodzie 1, oraz dz. nr 2, 77, 9,
8, 96 w ogrodzie 2 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAKS”
w Toruniu ul. Rudacka 101
Do ogrodów projektowane są w odrębnym opracowaniu dwa przyłącza
wodociągowe zakończone studzienkami wodomierzowymi na terenie ROD.
Na podstawie badań i obserwacji wykopów stwierdzono występowanie gruntów
piaszczystych tj. gruntów kat. III - 100 %. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej
stwierdzono występowania urządzeń podziemnych – kable energetyczne.
W zależności od pory roku i warunków meteorologicznych roboty budowlane może
utrudniać wysoki poziom wód gruntowych.
3. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej głównej Ø 110 i 80
PE, oraz rurociągów rozdzielczych Ø 63 PE nadziałkach nr 95, 87, 98 w ogrodzie 1,
oraz na dz. nr 2, 77, 9, 8, 96 w ogrodzie 2 celem doprowadzenia wody do działek.
Projektowane rurociągi sieci wodociągowe będą prowadzone w drogach
wewnętrznych o nawierzchni gruntowej.
Projektowana sieć będzie też zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
4. Projektowane rozwiązania:
a) Włączenia do istniejącej sieci wodociągowej projektuje się od studni
wodomierzowych, zgodnie z projektem opracowanym przez p. mgr inż. Piotra
Banka,
b) Sieć główna projektowana jest z rur PE Ø 110 i 80 łączonych przez zgrzewanie
czołowe. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej Ø 110 PE wynosi;
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c)

d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)

w ogrodzie 1 L =309,0 m, a w ogrodzie 2 dla rur Ø 110 L = 258,5, a rur Ø 80
L = 216,5 m.
Rurociągi rozprowadzające projektowana są rur PE Ø 63, z trójników na
rurociągach głównych, z zasuwami. Łączna długość projektowanych rurociągów
Ø 63 PE wynosi; L = 1166,0 m w ogrodzie 1 oraz L = 1229,0 m w ogrodzie 2,
Rurociągi prowadzić trasą zgodnie z mapą.
Na załamaniach, rozgałęzieniach trasy i za armaturą założyć bloki oporowe
betonowe z betonu B-15 zgodnie z rysunkiem. Uzbrojenie sieci będą stanowić trzy
hydranty ppoż. Ø 80, podziemne na odgałęzieniach z zasuwami,
Zabezpieczenie ppoż. projektuje się z hydrantów podziemnych Ø 80 na
odgałęzieniach zgodnie z Dz. Ustaw 121 poz. 1137.
Przyłącza wodociągowe projektuje się z rur PE 32 z trójników do studni
wodomierzowych Ø 400 z ociepleniem,
Dla dokonanie pomiaru pobranej wody w studniach należy zamontować po dwa
wodomierze Ø 15. Przed wodomierzami należy zamontować zawory odcinające,
a za wodomierzami zawory antyskażeniowe i zawory spustowe. W zależności od
potrzeb projektuje się w części studni założenie jednego wodomierza.
Do działek, do których brak bezpośredniego dostępu od strony dróg wewnętrznych
zaprojektowano studnie wodomierzowe na terenie ogrodów. Wodę do tych działek
(dz. nr 2 – 7 i 99 – 108 w ogrodzie 1, oraz dz. nr 272 – 279 w ogrodzie 2 Numery
wg planu ogrodu) doprowadzić przyłączami Ø 20 w rurze ochronnej Ø 50
wykonane metodą przecisku. Przyłącze te zakończyć kranem.
Technologia robót ziemnych:
projektuje się wykopy o szerokości dna 0,6 m i głębokościach zgodnych
z profilami, o nachyleniem skarp 1:0,6 wykonane w 95 % koparką, w 5% ręcznie.
zasyp prowadzić ręcznie do wysokości 30 cm ponad rurociąg, powyżej spycharką,
a przy zabudowie, ogrodzeniach itp.- ręcznie na całej wysokości z zagęszczeniem
warstwami o wysokości 30 cm,
Próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja przewodów:
próbę ciśnienia przeprowadzić należy na ciśnienie 1,0 MPa /10atm./ zgodnie
z normą PN- 70/B-10715.
Płukanie przewodów należy przeprowadzić mieszanką wody i powietrza
Wykonać to poprzez wpuszczenie wody z wodociągu przy otwartym na końcu
hydrancie i równoczesnym wtłaczaniu sprężonego powietrza przez hydrant,
przyłącze lub specjalny króciec.
Po dobrym wypłukaniu sieci należy przeprowadzić dezynfekcję poprzez napełnienie go
na 24 godz. roztworem podchlorynu sodu w ilości 150-200 g/m³ świeżego
podchlorynu. Po dezynfekcji sieci należy ją ponownie przepłukać samą wodą.
Podawanie wody do odbiorców możliwe będzie po uprzednim zbadaniu jakości
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wody przez SANEPID i orzeczeniu, że jakość wody odpowiada wymogom stawianym
przez przepisy.
l) Zabudowa i oznakowanie armatury
trzpienie zasuw należy przedłużyć do powierzchni terenu za pomocą typowych
obudów do zasuw kończąc je w żeliwnych skrzynkach. Skrzynki przy zasuwach
należy obrukować w promieniu 0,7 m lub obetonować. Lokalizację skrzynek i
rurociągów należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z PN85/B-09700
m) Teren robót doprowadzić do stanu poprzedniego, zgodnie z warunkami
technicznymi
n) Zagospodarowanie planu budowy
Z uwagi na niewielki zakres inwestycji nie przewiduje się specjalnego placu
budowy.
Projektowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko
5. Warunki wykonania i odbioru:
a) Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się
z załączonymi odpisami uzgodnień i powiadomić właścicieli istniejących urządzeń
o terminie rozpoczęcia robót celem wskazania ich w terenie. Roboty wykonać
zgodnie z warunkami uzgodnień;
b) Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-83/8836-02 wykopy otwarte pod przewody
wodno- kanalizacyjne;
c) Prace wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót
Budowlanych cz. II Instalacje Sanitarne;
d) Kierownik budowy uaktualni załączony projekt BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. poz. 1256;
e) Pracownicy zatrudnieni na budowie winni zostać przeszkoleni w zakresie BHP;
f) Prace prowadzić pod nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie sieci
wodociągowej;
g) Teren robót zabezpieczyć zgodnie z Kodeksem Drogowym;
h) Przewody wodociągowe należy poddać próbie ciśnienia:
- sieć rozdzielcza na ciśnienie 1,0 MPa
- przyłącza 0,8 MPa
- próby wykonać odcinkami co 200-250 m pod nadzorem inspektora nadzoru,
j) Przed oddaniem sieci do eksploatacji należy poddać próbki wody badaniom
w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
k) Wytyczenie trasy oraz inwentaryzację powykonawczą projektowanej sieci
wodociągowej należy zlecić Służbą Geodezyjnym;
l) Rozpoczęcie robót należy zgłosić w Wodociągach Toruńskich.
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Obszar oddziaływania budowli
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu - na podstawie obowiązujących
przepisów: Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenia w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w związku z art. 20 ust. 1 pkt.
1 lit. c) oraz art. 3 pkt. 20 przy art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, informuje się, że obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się
w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

6.
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PLAN OGRODU
::]:5Yrdlils:4rls.B]1ię:!*:'

410 l

R§§
"rRE,

K§"

ru§zkow

il łowa

}łw kowa

i

b,ł.k'o l.Y

'

zaf,esnłal,Ua

o

a,e ł c'iń.a

C y.t y,y

_

ł o tł:§

Vlt

\/\n-C0,0,-I/uŁ p,rCl"-

3r*aJvu,cj-

i

,nn'

i^uCk
dn;j,aieŁ 1ar,{-QJzjśa1

411

LEGENDA

ZA-F
Z 1 - 13

w

H

PROJ. HYDRANT PODZIEMNY
PROJ. PUNKT CZERPALNY

PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA WODOMIERZOWA

LEGENDA

ZG-L
ZM
Z 15 - 26

w

H

PROJ. HYDRANT PODZIEMNY
PROJ. PUNKT CZERPALNY

LEGENDA

RODZAJ DOK.:
ADRES:
ZAŁ. NR: 8

INWESTOR:
PROJ. BRANŻY
SANITARNEJ

SKALA 1:

P. B. ROZROWADZENIA WODY NA TERENIE
OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH „RELAKS”,
TORUŃ, UL. RUDACKA 101
DZ. NR 77, 9, 8, 96, 95, 87, 98
BLOKI OPOROWE
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „RELAKS”
TORUŃ UL. RUDACKA 101
mgr inż. WIESŁAW BUBAK
UA-V-7342-5/91/92 Wk

DATA WYK.: MARZEC 2017 r.

podpis

EGZ. NR

LEGENDA

- zasuwa

LEGENDA

- zasuwa

LEGENDA

- zasuwa

LEGENDA

- zasuwa

LEGENDA

- zasuwa

LEGENDA

- zasuwa

23
INFORMACJA
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla obiektu budowlanego:
ROZPROWADZENIE WODY
NA TERENIE RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
„RELAKS”
W OGRODZIE 1 DZ. NR 95, 87, 98
W OGRODZIE 2 DZ. NR 2, 77, 9, 8, 96
TORUŃ UL. RUDACKA 101
INWESTOR:

Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy
„RELAKS”
87-100 TORUŃ
ul. Rudacka 101
OPIS:

A. Zakres robót:
Opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej głównej Ø 110 i 80 PE, oraz
rurociągów rozdzielczych Ø 63 PE na działkach nr 95, 87, 98 w ogrodzie 1, oraz na
dz. nr 2, 77, 9, 8, 96 w ogrodzie 2 celem doprowadzenia wody do działek.
Projektowane rurociągi wodociągowe będą prowadzone w drogach wewnętrznych
o nawierzchni gruntowej.
W pierwszej kolejności należy dokonać włączenia projektowanych rurociągów
do studni wodomierzowych,
Sieć główna projektowana jest z rur PE Ø 110 i 80 łączonych przez zgrzewanie
czołowe. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej Ø 110 PE wynosi;
w ogrodzie 1 L =309,0 m, a w ogrodzie 2 dla rur Ø 110 L = 258,5 a rur Ø 80
L = 216,5 m.
Rurociągi rozdzielcze projektowana są rur PE Ø 63 z trójników na rurociągach
głównych, z zasuwami.. Łączna długość projektowanych rurociągów Ø 63 PE wynosi;
2395,0 m,
Na rurociągach projektuje się trzy hydranty żeliwne, podziemny Ø 80 na
odgałęzieniu z zasuwą Ø 80.
Po wykonaniu próby ciśnienia i płukaniu sieci można wykonać przyłącza do
działek Inwestorów wg odrębnych projektów.
B.
a.
b.
c.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
sieć wodociągowa ;
drogi;
podziemna sieć energetyczna niskiego napięcia.
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C. Elementy stwarzające zagrożenie:
Skrzyżowania z:
a. Kablami energetycznymi i telefonicznymi
b. Drogami publicznymi
c. Praca pod siecią energetyczną podziemną i napowietrzną
d. Wykopy o głębokości do 1,8 m.
Zagrożenie występujące podczas wykonywanych prac:
porażenie prądem podczas prac w pobliżu linii energetycznych;
możliwość wpadnięcia do wykopu;
niebezpieczeństwo osunięcia ścian wykopu;
zagrożenia spowodowane pracą koparek, spycharek i innego sprzętu, środków
transportu;
e. zagrożenia drogowe.
D.
a.
b.
c.
d.

E. Szkolenia pracowników
Pracownicy muszą zostać przeszkoleni przed przystąpieniem do robót przez
kierownika budowy w zakresie BHP, powinni posiadać aktualne badanie lekarskie.
Dozór techniczny powinien posiadać aktualne uprawnienia i szkolenia.
F. Zapobieganie zagrożeniom:
a. prace w pobliżu kabli i sieciach energetycznych wykonywać ręcznie ze szczególną
ostrożnością;
b. wykonać projekt organizacji ruchu drogowego,
c. codziennie sprawdzać stan szalunków;
d. zabezpieczyć wejścia do wykopu;
e. przestrzegać norm zawartych w rozporządzeniach, warunkach technicznych
uzgodnieniach
PROJEKTANT
mgr inż. Wiesław Bubak

