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Opis do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa z Inwestorem.  

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4.2013 z dn. 21-08-2013 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.  

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z późniejszymi zmianami). 

- Polskie i branżowe normy i normatywy dotyczące zakresu opracowania. 

- Literatura techniczna dotycząca rozwiązywanego problemu. 

- Uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

- Pomiary uzupełniające i wizja lokalna. 

 

2. Dane ogólne 

Teren objęty opracowaniem obejmuje miejscowość Pieniężnica i na trasie istniejącego 

wodociągu Brzezie - Pieniężnica  gdzie zlokalizowana została pompownia wody, w gminie 

Rzeczenica. Głębokość przemarzania gruntów na omawianym terenie wynosi 1,0 m. 

Projektowana sieć wodociągowa łączy istniejącą sieć w miejscowości Pieniężnica. 

Budowa zestawu hydroforowego, ma na celu podniesienie ciśnienia w sieci wodociągowej w 

przypadku rozbiorów wody p-poż i gospodarczych dla miejscowości Pienieznica. 

   
3. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej PE100 RC Dn90.  

Projekt obejmuje swym zakresem : 

a. Sieć wodociągowa PE Dn90: 

• W1 - W2 L = 156,8 m 

• 2 - HP1 L = 1,3 m 

• Zasuwy wodociągowe Dn80 – 2 szt. 

• Montaż hydrantu Dn80  - 1 kpl. 

b. Pompownia wody - zestaw hydroforowy  

 

4.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Istniejący stan zagospodarowania został uwidoczniony na mapach do celów projektowych w 

skali 1:500. 

Na terenie projektowanego kolektora występuje następujące uzbrojenie : 

- sieć energetyczna 

- sieć wodociągowa 

- sieć telekomunikacyjna 

- sieć kanalizacyjna 

 

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza się 

niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia. 

Nawierzchnia ulic : 

- drogi utwardzone z nawierzchnią asfaltową 

- drogi nieutwardzone z nawierzchnią gruntową 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Infrastruktura techniczna i komunikacja 

Infrastruktura techniczna 

W oparciu o istniejące instalacje wody i energii elektrycznej. 

 

Obsługa komunikacyjna 

Projektowany zjazd z drogi powiatowej 
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5.2. Zgodność z warunkami zabudowy: 

Zamierzona inwestycja jest zgodna z warunkami zabudowy 

 

6. Warunki gruntowo wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych  i zgodnie z obowiązującym od dnia 

29 kwietnia 2012 r. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463) w/w roboty zaliczane są do 

pierwszej kategorii geotechnicznej prostej. 

 

7. Ochrona konserwatorska: 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. 
 

8. Wpływ eksploatacji górniczej 

 Powyższy problem nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

 

 9. Zagrożenia dla środowiska 

Inwestycja nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby. 
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1. Opis techniczny projektu budowlanego sieci wodociągowej. 
 

1.1  Przeznaczenie obiektu 
Zaprojektowana sieć wodociągowa służy do zaopatrzenia w wodę do celów bytowo 

gospodarczych istniejącej zabudowy mieszkalnej.  

 
1.2 Rozwiązania instalacyjno - techniczne  

 

1.2.1 Opis ogólny przyjętych rozwiązań 

Projektowana sieć łączy istniejącą sieć w miejscowości Pieniężnica. 

 

1.2.2  Roboty ziemne     
Projektowane rurociągi układane będą w wykopach liniowych o ściankach pionowych z 

pełnym szalunkiem ścian wypraskami lub w rozkopach. 

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji 

należy wykonać ręcznie poprzeczne wykopy sondażowe głęb. do 2,0 m co około 20 m wzdłuż 

projektowanej trasy sieci.  

 

W czasie prowadzenia robót montażowych należy chronić przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem istniejącą zieleń. Prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie. W 

przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o średnicy ponad 5 cm należy pozostawić bez 

wycinania wsuwając rury pomiędzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni należy zabezpieczyć 

przed infekcją przewidzianymi do tego celu preparatami.   

 

W miejscu skrzyżowań tras sieci z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać zabezpieczenia 

zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z późniejszymi zmianami nr 5/88 z 

dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie 

zabezpieczenia oznakowania wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz z 

zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

20.09.2001r. 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). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, 

znaków drogowych i zapór. 

 

W pasie drogowym wykonać rurociąg w wykopie otwartym, nawierzchnię jezdni asfaltowej 

(typKR-2) odbudować na szerokości wykopu zwiększonej z każdej strony wykopu o 1,0m i 

długości prowadzonych robót. 

 

Składowanie urobku i materiałów. 

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki należy odwieźć na stały odkład w miejsce 

wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych. 

Materiały przeznaczone do wbudowania należy składować wzdłuż trasy budowanej 

rurociągu. 

 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 

Podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjno - montażowych należy zwrócić uwagę 

na istniejące podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i 

nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych powiadomić służby użytkowników 

urządzeń. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Konstrukcję wsporczą 
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podwieszać do krawędziaków drewnianych ułożonych na powierzchni terenu prostopadle do 

osi wykopu bez obciążenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z 

uzbrojeniem wykonywać ręcznie, stosując przekopy kontrolne oraz aparaturę do wykrywania 

uzbrojenia. 

 

Zasypka wykopów. 

Obsypkę przewodu po obu stronach rur oraz zasypkę w strefie niebezpiecznej tj. do 

wysokości 0,30 m powyżej wierzchu rury należy prowadzić szczególnie starannie warstwami 

o grubości 0,20 - 0,25 m z dokładnym zagęszczeniem przy użyciu piasku z gruntu rodzimego 

w szczególnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociągu i 

obsypki należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostałej 

wysokości wykopów można użyć do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on 

pozbawiony brył, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczególne warstwy zasypki o grubości do 30 

cm wymagają ubicia i zagęszczenia. 

Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

1.2.3 Prace montażowe rurociągów 
Wodociąg zaprojektowano z rur PE100 RC o średnicy Dn 90x5,4.  

Rurociągi układać w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu z 

piasku przygotowanym zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz PN-92/B 

10735. Po montażu rurociągi obsypać ręcznie 0,1 m nad sklepienie rurociągu i zagęścić lekką 

zagęszczarką. Montaż rurociągów wykonać z zaleceniami producenta rur. 

Nad przewodem ułożyć niebieska taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową. 

 

1.2.4 Uzbrojenie sieci 
Włączenie do istniejącej sieci wykonać za pomocą trójnika Dn90. Uzbrojenie sieci 

wodociągowej stanowić będą hydranty naziemne DN80mm z zasuwą. Na węzłach 

odgałęzień, łukach i załamaniach osi przewodu należy wykonać bloki oporowe z betonu wg 

BN-81/9192-04 i 05. W węźle W1 wykonać zasuwy na istniejącej sieci zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. 

 

1.3. Odbiór częściowy i końcowy 
Odbiory częściowe i końcowe wykonać zgodnie z normą PN 92/B 10735 oraz Warunkami 

Technicznymi wykonania odbioru kolektora z tworzyw sztucznych roz. 3.4  

 

1.4.  Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
Trasa rurociągów zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odległościami pionowymi i 

poziomymi od istniejącego uzbrojenia. 

W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie. W czasie 

montażu istniejące uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej należy podwieszać, a 

w przypadku kanalizacji zastosować belkę drewnianą wystającą po obu stronach 0,75m. W 

przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace należy przerwać i 

zawiadomić właściciela uzbrojenia. 

 

1.5.  Płukanie, dezynfekcja i próby szczelności rurociągów wodociągowych 

Wykonaną sieć należy przepłukać i oczyścić wodą z wodociągu z prędkością minimalną 1,0 

m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 

3H5 krotną objętość płukanego odcinka sieci.  

Dezynfekcję instalacji przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką 

potrzebę. 

Całość sieci wodociągowej poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych 

roztworów: 
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• Wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80 - 100 mg/m³ 

wody 

• 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO•5H2O na 1 dm
3
 wody 

• 20 - 30 chloraminy na 1 m³ wody 

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z 

rurociągu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna 

wynosić około 10 mg Cl2 dm³ wody. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru 

wody powinna spełniać wymagania dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 

Badanie szczelności przewodów wodociągowych do celów socjalno-bytowych należy 

wykonać zgodnie z PN-81/B-10725.00, długość przewodu poddanego próbie szczelności nie 

może przekraczać 200m. 

 
2. Opis techniczny projektu budowlanego pompowni wody - zestawu 

hydroforowego  
 
2.1  Przeznaczenie obiektu 
 

Celem opracowania projektowego jest budowa zestawu hydroforowego, którego zadaniem 

będzie podniesienie ciśnienia w sieci wodociągowej w przypadku rozbiorów wody p-poż i 

gospodarczych dla miejscowości Pieniężnica. 

 
2.2 ZESTAW HYDROFOROWY 
 
2.2.1. Dane do doboru stacji hydroforowej 
Maksymalna wymagana wydajność zestawu na cele bytowe:  Qmax = 2,2 l/s 

Maksymalna wymagana wydajność zestawu na cele p.poż:  Qmax = 5,3 l/s 

Ciśnienie napływu na ZH dla celów byt:    Hsmin = 4,7 bar 

Ciśnienie napływu na ZH dla celów ppoż:    Hsmin = 2,3 bar 

Wymagane ciśnienie za zestawem ZH dla celów byt:  Hsmin = 6,5 bar 

Wymagane ciśnienie za zestawem ZH dla celów ppoż:  Hsmin = 7,0 bar 

Zasilenie hydrauliczne:      z sieci wodociągowej 

Zintegrowane obejście testujące na zestawie 
 
Dobrano przykładowy zestaw zestaw typu: 
 
ZH-ICL/MP 2.4-3B/0,55KW + 1.15-6B/5,5KW+ 0T40+GSM 

 
2.2.2 Parametry zestawu 

• Typ pomp: ICL - wielostopniowe, wysokosprawne pionowe 

• Całkowita moc zainstalowana:      6,6kW (2 x 0,55kW + 1 x 5,5kW) 400 V, 

• Liczba pomp:             3 szt (2 pompy bytowe + 1 pompa pożarowa) 

• Zabezpieczenia przed sucho-biegiem: PT - przetwornik ciśnienia 

• Sterowanie: za pomocą przetwornicy częstotliwości  zabudowanej w szafie zestawu 

- przełączana w cyklu 24 godz na kolejną pompę - sterowanie pompami 

bytowymi. Pompa pożarowa pracująca w progach ciśnieniowych 

• 0T40 - automatyczne obejście testowe z przepustnicą z siłownikiem 

dla zapewnienia ciągłości ruchowej pomp 

• GSM - moduł powiadamiania o zdarzeniach GSM/GPRS za pomocą 

komunikatów SMS. Możliwość wykonania pełnej wizualizacji pracy 
zestawu - opcja dodatkowa. 
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2.2.3 Pompy 

Zestaw pompowy składa się z trzech pomp pionowych, wirowych, 

wysokosprawnych. Pompy wyposażone są w standardowy (znormalizowany) silnik 

elektryczny: 2850 obr/min. Wał, wirniki, płaszcz oraz element podstawy pompy 

mające kontakt z wodą w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 

2.2.4  Mechanika z zastosowana armatura 

Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali 

kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu 

(zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa całego układu za pomocą 

wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane 

fundamenty pod układ pompowy). 

WYPOSAŻENIE UKŁADU MECHANICZNEGO ZESTAWU HYDROFOROWEGO 

- armatura na ssaniu pomp - przepustnice odcinające 

- armatura na tłoczeniu pomp - przepustnice odcinające, zawory zwrotne 

- kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych: PN10, 

- membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w 

sieci: 25dm3 - liczba w zależności od wydajności zestawu, 

- konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 

- manometry kontrolne, 

- na kolektorze tłocznym przetwornik ciśnienia 

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE: 

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali 
kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania 
orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane 
spoiny winny być na życzenie udokumentowane wydrukiem parametrów 
spawania, 

- kolektory z króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, - są wykonane ze stali 
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 

- w celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów są 

wykonane metodą kształtowania szyjek, 

- armatura zwrotna - zastosowano zawory zwrotne, 

- armatura odcinająca- zawory lub przepustnice, 

- na kolektorach są zamontowane kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie 

nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z 

obu stron kolektora, 

- na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-

EN 10088-1, zamontowane są zbiorniki przeponowe - ilość zależna od 

wielkości zestawu 

- kolektor tłoczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 

10088-1, zamontowany jest powyżej kolektora ssawnego, 

- konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 

kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, 

- zestaw hydroforowy należy zamontować na podkładkach wibroizolacyjnych 
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w celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę. 

STEROWANIE 

Sterowanie za pomocą sterownika IC oraz przetwornicy częstotliwości  - 
przełączanej w cyklu 24 godz na kolejną pompę - sterowanie pompami 
bytowymi. Pompa pożarowa pracująca w progach ciśnieniowych . Przetwornica 
stabilizuje ciśnienie na tłoczeniu za zestawem. Zestaw pompowy powinien 
posiadać komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych. 

SZAFA STEROWNICZA - : 
- obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze , stopień ochrony 
nie mniejszy niż IP 54, 
- posiada znak CE, 
Wyposażenie rozdzielni sterującej: 
- sterownik mikroprocesorowy IC, 
- przetwornica częstotliwości  przełączana - zabudowana w szafie sterowniczej zestawu 
- odrębne moduły sterownika i klawiatury, 
- aparatura zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i 
termiczne), 
- rozłącznik główny, 
- kontrola faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, 
- kontrola ciśnienia: przetwornik ciśnienia, 
- sygnalizacja zasilania, pracy pomp, 
- ręczne załączanie pomp - przyciski podświetlane, 
- czujnik ciśnienia zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu 
ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę, 

 
2.3. Komora 
Komorę pod zestaw hydroforowy należy wykonać z kręgów betonowych Ø2500 typ BS z 

prefabrykowanym dnem i przejściami szczelnymi dla rur.  

Montaż kręgów z zastosowaniem specjalnych uszczelek daje gwarancję szczelności i 

znacznie skraca czas realizacji inwestycji. 

Kręgi betonowe typu BS nie wymagają wykonywania izolacji przeciwwilgociowej, ani 

stosowania pierścieni odciążających. 

Studnię należy przykryć płytą nadstudzienną żelbetową ∅2800 i zaopatrzyć we właz ze stali 

nierdzewnej z zamknięciem. 

W celu zabezpieczenia komory przed wpływem niskich temperatur płytę przykrywającą i 

sciany komory do głębokości 1 m poniżej terenu należy ocieplić styropianem XPS grubości 

10 cm zgodnie z rys nr 2. 

Wentylacja studni wodomierzowej za pomocą rury wywiewnej żeliwnej ∅150 zamontowanej 

w płycie nadstudziennej i wyprowadzonej minimum 30cm nad teren oraz rury nawiewnej 

∅150 sprowadzonej 30 cm ponad posadzkę komory. 

 

 
2.4. Podłączenie zestawu hydroforowego do istniejącej sieci wodociągowej 
Kolektor tłoczny i ssący podłączyć do istniejącej sieci wodociągowej rurami PE 110 poprzez 

trójniki. Pomiędzy punktem włączenia przewodu ssącego a tłocznego zamontować na 

istniejącej sieci wodociągowej zasuwę Dn 100 

 
2.5. Ogrodzenie 
 

Ogrodzenie terenu hydroforni należy wykonać z siatki stalowe ocynkowanej grub. ca 3mm i 

oczkach 5x5cm na wysokość 1,5m od terenu. 
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Siatka będzie umocowana na drucie stalowym ocynkowanym ∅5mm, który będzie 

naciągnięty i przytwierdzony do słupków stalowych. 

Słupki ogrodzenia i furtki zamontować w gruncie i obetonować betonem B-15 poniżej strefy 

przemarzania. Furtkę o wymiarach 1,0x1,5m. wykonana z kątownika 40x40mm i z 

wypełnieniem siatką jak dla ogrodzenia. 

 

3. WJAZD NA TEREN POMPOWNI 
3.1. Zakres rzeczowy  

Projektowany zakres rzeczowy zjazdu utwardzonego tłuczniem kamiennym do pompowni 

wody obejmuje wykonanie: 

- zjazdu o nawierzchni z tłucznia kamiennego 

- otoczenia zjazdu krawężnikami betonowymi 

- szerokość zjazdu - 3,5 m 

- powierzchnia zjazdu - 54,5 m
2 

 

3.2. Wjazd na teren pompowni 
W celu ułatwienia obsługi i konserwacji zestawu hydroforowego zaprojektowano wjazd  dla 

pojazdów służb technicznych. 

Wjazd zaprojektowano o nawierzchni z tłucznia kamiennego. Otoczenie wykonać z 

krawężników betonowych 15x30x100 cm. na ławie betonowej. Od strony istniejącej 

nawierzchni gruntowej zamontować krawężniki betonowe najazdowe.  

Do wykonania nawierzchni z tłucznia zastosować materiały: 

− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15], 

− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15], 

− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 [15] lub 

piasek wg PN-B-11113 [16], 

 

3.3. Konstrukcja wjazdu 
- tłuczeń kamienny - 30 cm 

- podsypka piaskowa - 10 cm 

- połączenie wjazdu z istniejącą drogą - krawężnik betonowy najazdowy 15x 30 x 100 na 

ławie betonowej 

- otoczenie wjazdu - krawężnik betonowy 15x 30 x 100 na ławie betonowej 

3.4. Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie zjazdu zapewniają spadki poprzeczne i podłużne. 

 

 

4.0.  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO 
Budowa rurociągów nie wpłynie niekorzystnie na środowisko. Oddziaływanie na środowisko 

wód powierzchniowych z tytułu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji 

przedsięwzięcia jest krótkotrwałe, nieciągłe i kończy się całkowicie z chwilą finalizacji 

przedsięwzięcia 

Projektowane siei kolidują z istniejącymi drzewami i roślinnością wysoką jednak w związku z 

tym nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Wszystkie przejścia w odległości mniejszej 

niż 2,5m od drzewa należy wykonać przewiertem sterowanym bądź przeciskiem zgodnie z 

projektem zagospodarowania terenu tak aby nie naruszać korzeni drzew. 

Zakres oddziaływania ograniczony jest w granicach działek gruntowych, w których 

planowana jest inwestycja. Technologia przyjęta w rozwiązaniu projektowym umożliwia 

uzyskanie szczelności układu rurociągów. Ewentualne rozszczelnienia mogą wystąpić na 

skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym rurociągu.  
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Roboty budowlane przy budowie rurociągów nie wpłyną niekorzystnie na środowisko z 

uwagi na zastosowane materiały obojętne ekologicznie jak również nie powodują degradacji 

środowiska ponieważ nie przewiduje się wprowadzania zmian stosunków gruntowo-wodnych. 

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować i przywrócić w ramach robót 

odtworzeniowych nawierzchnie dróg i wjazdów na posesje do stanu istniejącego. 

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń mogących spowodować wyciek 

substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych. 

 

5.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA 
 (zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Min. Infrastr. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. – Dz. U. Nr 120 poz. 1133) 

- rodzaj i zasięg uciążliwości: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, 

odorów. 

- zakres obszaru ograniczonego użytkowania:  

Rurociąg po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania jak 

również zmian w sposobie użytkowania terenu.  

 

 

5.0.  UWAGI KOŃCOWE 
Całość projektowanych robót należy wykonać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  

  BHP przy robotach budowlano-montażowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

- BN-83/8836-02  - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z późniejszymi zmianami  

  wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. 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). 

- teren nieutwardzony wokół zasuw zabrukować lub obetonować na szer. 1,0m, 

- w przypadku skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi,  

  jeżeli odległość jest mniejsza  niż 0,60 m, należy stosować rury osłonowe na przewodzie  

  wodociągowym, zgodnie z normą PN-92/B-01706, 

- po ułożeniu rurociągu w pasie drogowym zasypkę wykopów zagęścić do wskaźnika 1-0,97  

  zgodnie z BN-72/8932-01, 

- 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników  
  uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 
- wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z  

  normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02, 

- drogi i teren doprowadzić do stanu pierwotnego, 

- miejsca skrzyżowań z istniejącymi liniami kablowymi osłonić rurami ochronnymi  

dwudzielnymi typu „AROT”,  

- należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi gestorami  

  uzbrojenia lub instytucji podanymi w załącznikach, 

- grunt w miejscach przekopów zagęścić do minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia 

Wz≥0,97. 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1  Podstawa opracowania 

 

  -Projekt budowlany; 

  -Zlecenie inwestora; 

  -Wizja w terenie; 

  -Obowiązujące przepisy i katalogi. 

 

1.2  Przedmiot opracowania 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej pompowni wody – 

zestaw hydroforowy w Brzeziu, gm. Rzeczenica. 

 

1.3  Zakres opracowania 
 
 Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 

• instalacje elektryczne wewnętrzne; 

 

1.4  Zasilanie  - wg odrębnego opracowania 
       

1.5   Instalacje elektryczne wewnętrzne  
 

1.5.1. Sterowanie przepompowni SR 
 

    Wszystkie obwody elektryczne pompowni ścieków zasilane będą z sterownicy SZ. Układ 

sieciowy TN-S. 

 

Szafki sterowania elektrycznego pompowni dostarcza producent przepompowni. Sterownica 

powinna być wykonane w podwójnej obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z 

maskownicą wewnętrzną, o klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna być zabezpieczona 

przed wpływem niskich temperatur (ogrzewanie wnętrza załączane termostatem). Wykonanie 

drzwi wewnętrznych powinno gwarantować szczelność minimum IP 42, co umożliwi 

swobodne manipulowanie przy sterownicy w trudnych warunkach pogodowych. Szafkę 

instalować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na prefabrykowanej podstawie o wysokości 

50 cm. Szafkę zaopatrzyć w 2 zamki, które powinny być odporne na zanieczyszczenia, 

uszkodzenia i warunki atmosferyczne, a otwierane nietypowym kluczem, tym samym, który 

stosowany jest do otwierania pokryw zbiorników pompowni oraz zamków w ogrodzeniu 

obiektu. Sterownica winna spełniać dwie podstawowe funkcje: sterowania pompami i 

komunikacji. 

 

1.5.2. Wymagania stawiane wyposażeniu sterownicy 

Wyposażenie sterownicy powinno zawierać: 
1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim 

przystosowany do współpracy z modemem GMS, 

2) wyłącznik główny zasilania, 

3) ochronnik przeciw przepięciowy w trzech fazach + N w klasie BCD, 

4) ochronę przeciwporażeniową realizowaną wyłącznikami różnicowoprądowymi, 
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5) wyłączniki silnikowe z pokrętłem, realizujące funkcję zabezpieczenia zwarciowego i 

przeciążeniowego pomp, 

6) wyłącznik obwodów sterowania z bezpiecznikiem, 

7) transformator bezpieczeństwa dla obwodów sterowania, 

8) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz, 

9) elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla każdej z pomp, 

10) rozruch bezpośredni dla pomp o mocy  0,55kW, 

11) rozruch poprzez softstart-softstop (odpowiednio zabezpieczony) dla  

pomp o mocy 5,5kW, 

12) styczniki główne pomp z cewką 230V, 

13) modem GSM pracujący w jednostronnej komunikacji, 

14) ogrzewanie szafy o mocy 50W sterowane termostatem, 

15) niejednoczesność rozruchów pomp w trybie auto, 

16) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika i sygnalizacji, 

17) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami,  

18) wyłącznik różnicowoprądowy dla gniazd serwisowych, 

19) sterowanie oświetleniem zewnętrznym (wyłącznik zmierzchowy), 

20) przyciski START i STOP, 

21) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii. 

 

1.5.3 System monitorowania i sterowania pracą przepompowni ścieków 
 

       System monitorowania pracą pompowni powinien być kompatybilny z  systemem 

monitorowanie i sterowania pracą przepompowni.  

 

ZDALNIE SYGNALIZOWANE STANY ALARMOWE. 

Projektowane przepompownie ścieków powinny być zdalnie monitorowane i sterowane. 

Transmisję sygnałów alarmowych należy zrealizować poprzez transmisję pakietową GSM. 

Przepompownie powinny sygnalizować zdalnie następujące stany alarmowe: 

1) awaria pompy nr 1  

2) awaria pompy nr 2  

3) awaria pompy nr 3 

4) stan zasilania przepompowni, 

5)  sabotaż w sterownicy, 

6) sabotaż w komorze przepompowni, 

7) awaria pompki odwadniającej. 

1.6 Ochrona od porażeń elektrycznych 
 

Układ sieciowy na terenie pompowni - TN-S. 

W pompowni zastosowano ochronę przed dotykiem pośrednim.     

Dodatkowa ochrona od porażeń realizowana będzie przez zastosowanie szybkiego wyłączenia 

zasilania / dla sieci zasilającej t≤5sek.-TN-C, dla instalacji odbiorczej t≤0,2sek.-TN-S/. 

Samoczynne wyłączenie zasilania realizowane będzie wyłącznikami   różnicowoprądowymi i 

wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi. 

         

Wszystkie połączenia powinny być wykonane w sposób trwały w czasie  i chronione przed 
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korozją. 

        

        Końcówki żył przewodów oznaczyć kolorami: 

        -pomarańczowy - L1,L2,L3 

        -niebieski - N 

        -żółto-zielony – PE 

    

1.8 Uwagi końcowe 
 

1. Całość robót elektrycznych wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-instalacyjnych „. 

Część V. Instalacje elektryczne. Warszawa 1984 r. 

2. Kolorystyka żył kabli zgodnie z PN-90/E05023. 

3. Szafkę opisać zgodnie ze schematem. 

4. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać kompletne badanie urządzeń 

zabezpieczających oraz instalacji i urządzeń elektrycznych . 

          Szczególną uwagę należy zwrócić na poziom rezystancji izolacji i ciągłość przewodu 

ochronnego PE. Zakończenie prac udokumentować protokółem odbioru z załączoną 

dokumentacją pomiarową. 

 

           Wszystkie zmiany w wykonawstwie uzgodnić z autorem projektu. 

 
2. Obliczenia techniczne 

 

2.1 Bilans mocy 
 

Moc szczytowa pompowni ścieków: 

Pz=Pm=2x0,55kW+1x5,5kW=6,6kW 

Prąd szczytowy Im: 

Im=Pm/(U*cosH)=11,2A  

cosH=0,85 

                     Ib=1,8 x Im =20 

2.2 Dobór przewodów i zabezpieczeń (wg IEC 60364-5-523 
 
W tabeli poniżej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodów oraz ich 

maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia: 
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Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych 

wartości. 

 
2.3 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  
       (wg PN-E-05009/41) i spadku napięć. 
 

 

 

 
  

  Po zakończeniu prac montażowych wykonać obliczenie skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej  i spadków napięć. 

3. Zestawienie podstawowych materiałów 
                                                

1. pręty stalowe ocynkowane GALMAR                                                             9,0m 

2. bednarka ocynkowana                                                                                 9,0m 

3. słupy stalowe dla oświetlenia zewnętrznego SSO60/45/3P                                    1,0szt 

4. lampa oświetleniowa kompletna SPP 090/070                                           1,0szt 

5. cement portlandzki 35 bez dodatków                                                           0,1t 

6. Fundament FB100                                                                                          1,0szt 

7. rury przewodowe z PCW"AROT"DVK 110                                                         152,0m 

8. rury przewodowe z PCW"AROT"SRS 110                                                             8,0m 

9. rury stalowa Fe-Zn100                                                                                           14,0m 

10. rury przewodowe z PCW"AROT"DVK 50                                                             5,0m 

11. rozdzielnica SZ + okablowanie                                                                         1,0kpl 

12. fundament prefabrykowany-SZ                                                                      1,0szt 

13. przewód  typu YDY3x2,5mm2                                                              6,0m 

14. kabel YKY3x2,5mm2                                                                                  9,0m 

16. kabel YAKY4x120mm2                                                                                790,0m 

17. czujnik otwarcia                                                                                            3,0szt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Biuro Obsługi Inwestora „ABOL”   77-100 Bytów ul. Kochanowskiego 8-10    tel.-fax /59/ 822-7513 

str. 19 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

 
 

 

OBIEKT:  

 

Budowa sieci wodociągowej i pompowni wody – zestawu 
hydroforowego w miejscowości Brzezie, Pieniężnica w gm. 

Rzeczenica 

 
 

 

LOKALIZACJA: 

Działki o numerze ewid. 405/6, 408, 387/1 w obrębie Pieniężnica 
   196, 209, 400/2 w obrębie Brzezie 

 

 

INWESTOR:   Gmina Rzeczenica 

ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica 
 
 
 
 

 

 

Opracowanie:   
  

mgr inż. R. Lisiński................................................ 

   

 

 

 

 

 

 

Bytów, styczeń 2014r. 
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INFORMACJA O BIOZ 
1. Podstawa prawna 
Niniejszą „informację o bioz” sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

sierpnia 2002 roku (Dz.U nr 151 poz. 1256). 

 

2. Podstawa opracowania 
Zlecenie Inwestora. 

Projekt budowlano-wykonawczy Pt. „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody” którego 

inwestorem jest Gmina Rzeczenica. 

 

3. Dane lokalizacyjne 
 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Rzeczenica 
 

4. Projektowane obiekty budowlane – uzbrojenie terenu 
Projekt obejmuje swym zakresem : 

a. Sieć wodociągowa PE Dn90: 

• W1 - W2 L = 156,8 m 

• 2 - HP1 L = 1,3 m 

• Zasuwy wodociągowe Dn80 – 2 szt. 

• Montaż hydrantu Dn80  - 1 kpl. 

b. Pompownia wody - zestaw hydroforowy  

 

 
5. Wykaz elementów podlegających rozbiórce lub adaptacji 
Nie przewiduje się rozbiórek 

 

6. Elementy zagospodarowania 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają następujące elementy zagospodarowania planu w trakcie 

realizacji inwestycji: 

pracujący sprzęt (dowóz materiałów) 

składowanie materiałów do budowy  

prace w ulicy – ruch pieszy i kołowy 

 

7. Informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji 
Podczas realizacji budowy s wystąpią następujące zagrożenia: 

możliwość zderzeń z pracującym sprzętem, 

upadek z drabiny, 

 

8. Plac budowy – wydzielenie i oznakowanie 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 

budowy: 

oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót), 

listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce 

urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany), 

listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, 

dane kierowcy). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy 

Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 
robót jak wyżej 
Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z inspektorem 

nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach. w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy: 

w trakcie wykonywania prac wszelki sprzęt i materiały związane z budową winny znajdować się tylko na placu 

budowy, 

przejścia i przejazdy do posesji wykonane będą tylko kładkami tymczasowymi, oporęczowanie wykonane 

zgodnie z wymogami, 
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zajęcie połowy pasa drogowego pozwoli na częściowy jednokierunkowy dojazd do poszczególnych posesji jak 

również do placu budowy, szczególnie w przypadku zagrożenia wypadkiem, pożarem, awarią lub innych 

zagrożeń, 

należy zapewnić szybkie i bezawaryjne środki łączności oraz środki transportu przez cały okres trwania budowy, 

należy wyznaczyć osobę z załogi odpowiedzialną za organizację w wypadku zagrożenia wypadkiem, pożarem, 

awarią lub innych zagrożeń zastępującą kierownika budowy w momencie jego nieobecności. 

wykonać określone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne i ostrzegawcze w miarę 

możliwości podświetlane. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia 

prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

Roboty związane z wykonaniem przyłącza energetycznego należy prowadzić na wydzielonym i oznakowanym 

placu budowy tzn: 

budowę należy prowadzić od początku do końca, czyli do przywrócenia nawierzchni do stanu pierwotnego, 

należy ustalić niezbędny plac budowy zachowując możliwość dojazdu do poszczególnych obiektów będących w 

strefie wykonywania robót, 

plac budowy należy oznakować barierką z elementów stałych zabezpieczającą wejście na plac budowy i 

wpadnięcie do wykopu w sposób przypadkowy, 

plac budowy należy oznakować tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem „PLAC BUDOWY – WSTĘP 

WZBRONIONY” i „GŁĘBOKIE WYKOPY” oprócz tablicy informacyjnej budowlanej, 

plac budowy od zmierzchu do świtu należy oświetlić, a napisy ostrzegawcze jak wyżej winny być widoczne i 

czytelne, 

 

11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robót pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem 

prac łącznie ze szkoleniem o ochronie p.poż.. O przeprowadzeniu szkolenia pracowników kierownik robót 

dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. Prace szczególnie niebezpieczne nadzoruje 

kierownik budowy, a przy pracach zanikowych również inspektor nadzoru jakościowego. 

 

12. Szkolenie o ochronie przeciwpożarowej 
      Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót wskaże pracownikom miejsce zagrożeń pożarowych w trakcie 

wykonywania prac: 

w pobliży linii elektroenergetycznych, 

w pobliżu przewodów gazowych, 

inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu. 

Należy wskazać pracownikom sposób postępowania w wypadku pożaru, lokalizację sprzętu p.poż. oraz sposób 

jego użycia. Szkolenie powyższe należy przeprowadzić oprócz sezonowych szkoleń przeprowadzonych z 

pracownikami. Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach 

mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty 

powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel wykonawcy. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku 

zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

13. Powiązania prawne 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy 

wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw 

patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w.w. wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 

całości obciążą one wykonawcę. 
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14. Ochrona własności publicznej i prawnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to 

wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, 

dostarczonych w ramach planu przez inwestora. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania robót. 

 

15. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska 

naturalnego. 

W czasie trwania robót wykonawca będzie: 

podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych 

w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę, wszystkie skutki ujawnione 

po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają wykonawcę. 
 


