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ZAWARTOŚĆ TECZKI 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Strona tytułowa           str. nr 1 
2. Zawartość teczki          str. nr 2 
3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez PWiK  

Czerwionka – Leszczyny Sp. z o. o. z dnia 12.06.2014 r.      str. nr 3-4 
4. Szkic orientacyjny skala 1:5000        str. nr 5 
5. Mapa do celów projektowych skala 1:1000 – cz. I     str. nr 6 
6. Mapa do celów projektowych skala 1:1000 – cz. II     str. nr 7 
7. Uprawnienia projektowe          str. nr 8 
8. Zaświadczenie Ś. O. I. I. B        str. nr 9 
9. Oświadczenie projektanta        str. nr 10 
10. Opis techniczny          str. nr 11-14 
11. Informacja dotycząca BIOZ        str. nr 15-18 
 
II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
12. Rys. nr 1.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 cz. I   str. nr 19 
13. Rys. nr 2.  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 cz. II  str. nr 20 
14. Rys. nr 3.  Profil podłużny sieci hydrantowej skala 1:100/500   str. nr 21 
15. Rys. nr 4.  Schemat montażowy       str. nr 22 
16. Rys. nr 5.  Przekrój przez wykop       str. nr 23 
17. Rys. nr 6.  Bloki oporowe       str. nr 24 
18. Rys. nr 7.  Rura ochronna       str. nr 25 
 
III. ZAŁĄCZNIKI 
19. Uzgodnienie trasy sieci hydrantowej, zgoda na wejście w teren działka nr 3078/223  

wydana przez Urząd Gminy Czerwionka – Leszczyny     str. nr 26-28 
20. Uzgodnienie trasy sieci hydrantowej, zgoda na wejście w teren działka nr 2880/223 

wydana przez Zarząd Dróg i Służb Komunalnych     str. nr 29-30 
21. Zgoda na wejście w teren działka nr 3077/223      str. nr 31 
22. Protokół z narady koordynacyjnej ZUD       str. nr 32-36 
23. Uzgodnienie ZGM                                      str. nr 37 
24. Uzgodnienie TAURON                         str. nr 38-39 
25. Mapa nr 1. TAURON                                                                                                    str. nr 40 
26. Uzgodnienia na odwrocie mapy nr 1.                                                                            str. nr 40a 
27. Mapa nr 2. TAURON                                                                                                    str. nr 41 
28. Uzgodnienia na odwrocie mapy nr 2.                                                                            str. nr 41a 
29. Uzgodnienie MEGAWAT                                                                                             str. nr 42-44 
30. Uzgodnienie przyłącza PWiK                        str. nr 45 
31. Współrzędne trasy                                        str. nr 46 
Projekt zawiera 46 zszytych i ponumerowanych stron.   
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Elementy uzbrojenia oznakować w terenie (na słupkach lub ogrodzeniach zamontować 
tabliczki informacyjne) zgodnie z normą PN – 86/B – 09700. Odległości podawane  
w tabliczkach informacyjnych wybijać należy przyrządem numerycznym.      
 

2.6. Próba szczelności  
 

Szczelność i wytrzymałość połączeń przewodu sprawdza się podczas przeprowadzania próby 
szczelności z zachowaniem następujących warunków: 

• Przewód nie może być nasłoneczniony, 

• Zima temperatura powierzchni zewnętrznej nie może być niższa od 10° C  
a temperatura wody niższa od 20° C, 

• Przewód należy napełnić wodą, odczekać 10 godzin, celem ustabilizowania ciśnienia 
i odpowietrzyć,  

• Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody, należy sprawdzić jego poziom przez 
okres 30 minut, 

• Po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres 24 godzin 
dla wyrównania temperatury wody wewnątrz przewodu z temperatura otoczenia, 

• Po w/wym. Okresie należy przystąpić do właściwej próby szczelności trwającej 24 
godziny z kontrola ciśnienia co 30 minut, 

• Ciśnienie próbne Pp dla przewodu o ciśnieniu roboczym Pr do 1,0 Mpa powinno 
wynosić Pp = 1,5 Pr lecz nie mniej niż 1,0 Mpa, 

• Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności przewód należy poddać 
płukaniu czysta wodą wodociągową,   

• Po zakończeniu płukania woda powinna być poddana badaniu przez SANEPID,  

• Ewentualną dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu  
(1l podchlorynu sodu na 500l wody) w czasie 24 godzin   

• Po dezynfekcji przepłukać j. w. 
 
 

2.7. Technologia robót 
 

Odcinek od pkt 3 do pkt 4 pod istniejącym parkingiem wykonać w technologii przewiertu 

sterowanego z komorami startową i odbiorczą pod parkingiem na działce nr 3077/223 o 

długości 64m. Przewiduje się ułożenie wodociągu na głębokości 1,50-1,60 m od powierzchni 

terenu (min. 1,50 m od terenu do góry rury). Wodociąg układany będzie w wykopach wąsko 

przestrzennych (umocowanych balami). Roboty ziemne prowadzone będą ręcznie z odwozem 

częściowym, oraz mechanicznie. Dla zachowania ruchu pieszego przewidziano zakładanie 

mostków przejazdowych. W wypadku wystąpienia wód z opadów atmosferycznych, wody  

z wykopów odpompowywane będą pompami spalinowymi. 

 










































































