
 

NAZWA 

INWESTYCJI: 

„BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ 
ODPROWADZENIEM WODY SUROWEJ ZE STUDNI S3 ZLOKALIZOWANEJ W REJONIE 
„ROSY” DO PROJEKTOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI 
BOREK STARY W GMINIE TYCZYN”  

INWESTOR: 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

„EKO-STRUG” Sp. z o. o.  
ul. Kościuszki 6 
36-020 Tyczyn 

JEDNOSTKA 
PROJEKTOWA: 

 

DESIGN FOR INDUSTRY Sp. z o. o. 
ul. Ignacego Solarza 2/3 

35-118 Rzeszów 

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY 
KATEGORIA 
OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

KATEGORIA XXVI – SIECI, JAK: ELEKTROENERGETYCZNE, 
TELEKOMUNIKCYJNE, GAZOWE, CIEPŁOWNICZE, WODOCIĄGOWE, 
KANALIZACYJNE ORAZ RUROCIĄGI PRZESYŁOWE  

NR. EGZ.  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Podpis 

BRANŻA SANITARNA 

mgr inż. Szymon Dyląg 
- projektant 

PDK/0181/POOS/11 
(do proj. Bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 

 

mgr inż. Kinga Strigl-
Ambicka 
- sprawdzający 

PDK/0094/POOS/17 
(do proj. Bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) 

 

mgr inż. Patrycja 
Barłowska  
- asystent projektanta  

  

mgr inż. Ewelina Stelmach 
- asystent projektanta 

  

mgr inż. Krzysztof Bogdan 
- asystent projektanta 

  

RZESZÓW, CZERWIEC 2018 r. 



 

SPIS TREŚCI 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ................................................................................................................... 3 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .................................................................................................................. 4 

3. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA TERENU ............................................................................................. 4 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – SIEĆ WODOCIĄGOWA ................................... 4 

5. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ .............................................................. 5 

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE .......................... 6 

6.1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ................................................................................ 6 

6.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ..................................................................................................... 8 

6.3. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI . 10 

6.4. PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ – OBJĘTE OBRĘBNYM POZWOLENIEM NA BUDOWĘ11 

6.5. PRZEKROCZENIA DRÓG POWIATOWYCH .......................................................................................... 11 

6.6. PRZEKROCZENIA POTOKU STRUG ..................................................................................................... 12 

6.7. PRZEKROCZENIA DRÓG GMINNYCH ..................................................................................................... 1 

6.8. PRZEKROCZENIE PRZESZKÓD TERENOWYCH ................................................................................... 1 

6.9. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ ............ 2 

6.10. UJĘCIE WODY Z PROJEKTOWANEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 .......................................................... 4 

6.10.1 CHARAKTERYSTYKA STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 ................................................................................... 5 

6.10.2 UKŁAD HYDRAULICZNY ........................................................................................................................... 5 

6.10.4 STREFA OCHRONY SANITARNEJ ........................................................................................................... 6 

6.10.5 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 .......................................................... 6 

6.10.6 STEROWANIE PRACĄ POMPY GŁĘBINOWEJ ........................................................................................ 7 

6.11 ROBOTY ZIEMNE ...................................................................................................................................... 7 

6.12 ODWODNIENIE WYKOPÓW ..................................................................................................................... 8 

6.13 BADANIE SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ ................................................................................ 8 

6.14 ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................................................................... 9 

6.15 KONTROLA JAKOŚCI ............................................................................................................................... 9 

6.16 PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI ................................................................................... 11 

6.17 WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT ................................................................................... 11 

7. WYTYCZNE REALIZACJI ........................................................................................................................ 12 

8. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT ................................................................. 13 

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ............................................................................................................................. 14 

 

 

  



 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1) umowa o prace projektowe, 

2) mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1: 1000, 

3) projekt budowlany, 

4) wizja lokalna w terenie,  

5) uzgodnienie tras z użytkownikami i instytucjami, 

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, nr 0, poz. 1332) z 

późniejszymi zmianami, 

7) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, Nr 

0, poz. 1073) 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 

462), 

9) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2017 Nr 0 poz. 328), 

10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 Nr 0 poz. 463), 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70), 

12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 1440), 

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. 

U. 2014 Nr 0 poz. 1923), 

14) Normy branżowe. 

 

 

 

 



 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączami na 

terenie miejscowości Borek Stary. Z uwagi na usytuowanie zabudowań wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 

878 oraz dróg powiatowych, konieczne będzie przekroczenie jej metodami bezwykopowymi tj. 

przewiertem. Dla przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 878 prowadzone jest odrębne postępowanie 

pozwolenia na budowę. Występować też będą przekroczenia gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej 

oraz cieku Strug. 

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się także wykonanie rurociągu wody surowej ze studni 

głębinowej S3 zlokalizowanej na działce nr 2264/2 Obr. Borek Stary do projektowanej wg odrębnego 

opracowania stacji uzdatniania wody w rejonie szkoły podstawowej.    

3. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA TERENU 

Teren objęty inwestycją jest terenem o typowej zabudowie zagrodowej. Zabudowania usytuowane 

są wzdłuż drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych oraz asfaltowych i tłuczniowych dróg gminnych. 

Trasa sieci wodociągowej usytuowana jest w podwórzach, placach, drogach, a także w rejonie 

rowów oraz w użytkach zielonych.  

Całość istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektów towarzyszących sieci 

wodociągowej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokościowej. Istniejące uzbrojenie podziemne i 

nadziemne niekolidujące z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas 

prowadzenia robót. Roboty w pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonać pod nadzorem 

właściciela uzbrojenia, stosując się do zaleceń zawartych w Protokole Zespołu Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej, jak również do zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych.  

Podczas prac projektowych uwzględniono również sieci projektowane w chwili obecnej tj.: 

• sieć wodociągowa, 

• kanalizacja sanitarna, 

• sieć gazowa, 

• sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne), 

• sieć telekomunikacyjna. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU – SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie 

miejscowości Borek Stary. Woda surowa ujmowana będzie z istniejącej studni S3 zlokalizowanej w 

rejonie „ROSY” (dz. 2264/2), a następnie odprowadzona do projektowanej Stacji Uzdatniania Wody 

zlokalizowanej na dz. 568/6. 

Z uwagi na usytuowanie zabudowań wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 878 relacji Sokołów Młp. – 



 

Stobierna – Rzeszów – Dylągówka oraz dróg powiatowych, konieczne będzie przekroczenie ich 

metodami bezwykopowymi tj. przewiertem w rurach ochronnych stalowych. Dla przekroczenia drogi 

wojewódzkiej Nr 878 prowadzone jest odrębne postępowanie pozwolenia na budowę. Przewiduje się 

łącznie wykonanie 9 przekroczeń ww. dróg. Występować też będą przekroczenia gminnych dróg o 

nawierzchni asfaltowej oraz cieku Strug. Wszystkie przekroczenia potoku Strug wykonywać należy 

metodą przewiertu w rurach ochronnych bez naruszenia dna i skarp cieku. Łączna ilość przekroczeń 

cieku wynosi 4. 

Lokalizacja sieci wodociągowej wynika z istniejącego stanu zabudowy oraz możliwości rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Borek Stary, a także wysokościowego ukształtowania 

terenu i wymogów technicznych budowy sieci wodociągowej. 

Szczegółowy układ przewodów i zaprojektowanej sieci wodociągowej na w/w terenie przedstawia 

część rysunkowa. 

5. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ 

BOREK STARY 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

Sieć wodociągowa PE100 RC SDR17 
- Ø160 mm 
- Ø110 mm 
- Ø90 mm 
- Ø63 mm 
- Ø40 mm 

m 
m 
m 
m 
m 
m 

13845,50 
6942,50 
164,50 

4303,00 
1594,50 
841,00 

Doprowadzenie wody surowej ze studni S3 do SUW 
- Ø160 mm 

m 
m 

2361,00 
2361,00 

Przyłącz wodociągowy 
- Ø40 mm 

m 
m 

6727,50 
6727,50 

Przekroczenia drogi wojewódzkiej 
- Ø160 mm 

szt./m 
szt./m 

6/167,6 
6/167,6 

Przekroczenia dróg powiatowych 
- Ø160 mm 
- Ø63 mm 

szt./m 
szt./m 
szt./m 

3/57,5 
2/43,5 
1/14 

Przekroczenia potoku Strug 
- Ø160 mm 
- Ø40 mm 

szt./m 
szt./m 
szt./m 

4/103 
3/77 
1/26 

Przekroczenia dróg gminnych 
- Ø160 mm 
- Ø90 mm 
- Ø63 mm 
- Ø40 mm 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

16/110 
9/61 

214/5 
2/15 

3/19,5 

Przewierty pod przeszkodami 
- Ø160 mm 
- Ø90 mm 
- Ø63 mm 

szt./m 
szt./m 
szt./m 
szt./m 

17/1247 
9/943 

4/231,5 
1/72,5 

Zabezpieczenie kabla w miejscu skrzyżowania z projektowanym wodociągiem 
- Ø75 mm, L=3,00 m 

szt./m 
szt./m 

81/243,00 
81/243,00 

Wykonanie obudowy studni wierconej wraz z montażem armatury szt. 1 

Zagospodarowanie terenu ujęcia wody szt. 1 



 

Odcinki oznaczone na mapie kolorem czerwonym oraz węzły: 1, 2, 4, 12, 14, 40, 38, 3, 6, 13, 42, 72, 16, 43, 

49, 55, 60, 71, 73, 77, 50, 69, 69.1, 69.2, 84, 13.2, 76 zostały wykonane we wcześniejszym etapie. Wykonano 

również 2 przejścia przez drogę wojewódzką (DW2 oraz DW3), jedno przejście przez drogę powiatową (DP3) a 

także dwa przejścia przez drogę gminną (DG1 oraz DG2).  

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE 

6.1. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE 

Zgodnie z warunkami technicznymi pismo: DT.7100.136.2017.ZS z dnia 4.04.2017 r., sieć 

wodociągową zaprojektowano z rur PE na ciśnienie 1,0 MPa. 

W opracowaniu zastosowano średnice rur: Ø 40 mm, Ø 63 mm, Ø 90 mm, Ø 110 mm, Ø160 mm. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Na sieci wodociągowej dobrano następująca armaturę: 

a) odcinającą – zasuwy kołnierzowe. 

Rozmieszczenie zasuw dostosowano do warunków i potrzeb eksploatacji sieci wodociągowej. 

Zasuwy zlokalizowano w węzłach, na podłączeniach do hydrantów, przy przekroczeniu dróg oraz na 

przyłączu każdego z użytkowników. 

b) Czerpalną – hydranty nadziemne.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 

1139) dla ochrony przeciwpożarowej projektuje się hydranty nadziemne o średnicy DN 80 mm, 

lokalizując je wzdłuż dróg przy zachowaniu odległości:  

• pomiędzy hydrantami – do 150 m, 

• od zewnętrznej krawędzi jezdni – do 15 m, 

• od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m, 

• od ściany budynku – min 5 m. 

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego nadziemnego, przy ciśnieniu 

nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody i średnicy DN 80 mm 

powinna wynosić 10 dm3/s.  

Hydranty przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz do roku poddawane przeglądom i 

konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej. 

Na wodociągu stosować należy armaturę żeliwną kołnierzową łączoną ze sobą poprzez skręcanie 

a rurami PE za pomocą tulei kołnierzowych zgrzewanych doczołowo do rurociągów przewodowych. 

Dla zabezpieczenia przewodu wodociągowego przy zmianie kierunku przed działającą siłą osiową 

należy zabezpieczyć go typowymi blokami oporowymi i podporowymi według Normy Branżowej BN-



 

81/9192-04.  

Bloki oporowe należy umieścić: 

• za: kolanami, korkami na końcówkach odcinków, kolanami ze stopką przy podejściach do 

hydrantów, 

• pod: zasuwami, trójnikami, hydrantami. 

Bloki powinny spełniać następujące wymagania: powinny posiadać izolację od strony przewodu, 

ściany oporowe bloków powinny przylegać do nie naruszonego gruntu i zapewniać stateczność bloku. 

Należy je wykonać na miejscu budowy. 

Przyłącza do zabudowań 

Przyłącza do istniejących zabudowań wykonać należy rurociągami o średnicy Ø40 mm. W miejscu 

wejścia do budynku wykonać należy przewiert przez ścianę budynku do pomieszczenia położonego 

poniżej powierzchni terenu. W szczególnych przypadkach, gdzie nie ma możliwości wykonania 

włączenia do kondygnacji podziemnych (brak podpiwniczenia) wodociąg przy ścianie budynku 

wyprowadzić należy do wysokości umożliwiającej wykonanie włączenia na poziomie parteru i tam 

wykonać włączenia. Wodociąg powyżej strefy przemarzania należy zaizolować termicznie np. warstwą 

styropianie. 

Przejścia przez ściany budynku wykonać należy w formie tulei stalowych o długości 1,0 m 

zabetonowanych w ścianie. Przejście uszczelnić należy przy użyciu pianki poliuretanowej oraz manszet 

gumowych typu „N”. W przypadku stwierdzenia występowania wód gruntowych powyżej poziomy 

wejścia do budynku stosować należy gotowe przejścia szczelne. 

Rurociąg w budynku wyprowadzić należy w miejsce dostępne dla ewentualnej kontroli i wykonać 

węzeł wodomierzowy. 

Węzeł wodomierzowy wykonać zgodnie z częścią rysunkową tj. schematy montażowe węzłów 

wodociągowych poprzez: 

• kolano redukcyjne Ø40/32 mm, 

• zawór przelotowy kulowy 1 1/4", 

• wodomierz skrzydełkowy 1”, 

• zawór przelotowy kulowy ze spustem 1 1/4", 

• zawór antyskażeniowy 1 1/4", 

• zawór przelotowy kulowy odcinający 1 1/4". 

Stosować należy wodomierze skrzydełkowe typu JS o średnicy nominalnej 25 mm lub 

równoważne. 

Do połączeń poszczególnych elementów stosować mufy z gwintem wewnętrznym. 

W miejscach, gdzie nie ma możliwości wykonania wejścia do budynku wodomierz usytuować 



 

należy w studni wodomierzowej. Dla przyłączy o średnicy Ø40 mm stosować należy gotowe studnie PE 

o średnicy Ø400 mm z gotowym podejściem dla wodomierza i ociepleniem zabezpieczającym przed  

przemarzaniem. W studni wykonać należy zabudowę wodomierza analogiczną do zabudowy 

montowanej w budynkach. Studnię w celu zabezpieczenia przed napływem wód opadowych wynieść 

należy minimum 0,3 m ponad powierzchnię przyległego terenu. 

6.2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Na obszarze objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie 255 przyłączy do zabudowań o 

średnicy Ø40 mm, w tym 23 studzienki wodomierzowe. 

Usytuowanie sieci wodociągowej wynika z istniejącego stanu zabudowy oraz możliwości rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Borek Stary, a także wysokościowego ukształtowania 

terenu i wymogów technicznych budowy sieci wodociągowej. 

Woda surowa ujmowana będzie z istniejącej studni S3 zlokalizowanej w rejonie „ROSY” (dz. 

2264/2) dla której przewiduje się wykonanie obudowy i uzbrojenia, a następnie odprowadzona do 

projektowanej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na dz. 568/6 skąd następnie pobierana będzie 

woda uzdatniona. 

Z uwagi na usytuowanie zabudowań wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 878 relacji Sokołów Mlp. – 

Stobierna – Rzeszów – Dylągówka oraz dróg powiatowych, konieczne będzie przekroczenie ich 

metodami bezwykopowymi tj. przewiertem w rurach ochronnych stalowych. Dla przekroczenia drogi 

wojewódzkiej Nr 878 prowadzone jest odrębne postępowanie pozwolenia na budowę. Przewiduje się 

łącznie wykonanie 9 przekroczeń ww. dróg. Występować też będą przekroczenia gminnych dróg o 

nawierzchni asfaltowej oraz cieku. Wszystkie przekroczenia potoku Strug oraz drogi wojewódzkiej, dróg 

powiatowych oraz asfaltowych dróg gminnych wykonywać należy metodą przewiertu w rurach 

ochronnych bez naruszenia nawierzchni czy też dna i skarp cieku. Łączna ilość przekroczeń cieku 

wynosi 4. 

Przekroczenia dróg wojewódzkich, powiatowych oraz potoku Strug, za pomocą przewiertu 

sterowanego, przedstawione zostały w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie przekroczeń dróg wojewódzkich powiatowych oraz 

potoku Strug. 

 

W opracowaniu projektuje się włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na terenie miejscowości 

Borek Stary oraz miejscowości Kielnarowa wg załącznika graficznego. 

Dla projektowanej sieci nie wykonywano szczegółowych obliczeń zaś doboru średnic dokonano w 

oparciu o opracowaną linię ciśnień określającą wymagane ciśnienie oraz o Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). 

W miejscach, gdzie istniała możliwość wystąpienia spadków ciśnienia zastosowano system 

pierścieniowy (zasilanie z dwóch stron) co wg wykonanych linii ciśnień zapewni spełnienie przez sieć 

wymagań normatywnych oraz zapewni dostawę wody wszystkim dobiorą. 

Przewód wodociągowy prowadzony jest na głębokości ok. 1,40 m (40 cm poniżej granicy 

przemarzania dla strefy II) zgodnie z normą PN  - B – 10725.  Wodociąg należy prowadzić równolegle 

ze spadkiem terenu w kierunku węzła niżej położonego, a w miejscach przekroczeń zgodnie z częścią 

rysunkową. 

Wszystkie odległości przewodu wodociągowego od innych obiektów zlokalizowanych na trasie 

przebiegu sieci, zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i normami. 

Szczegółowy przebieg trasy odcinka głównego i sieci rozdzielczej przedstawiono na projekcie 

zagospodarowania terenu w skali 1:1000. 

Technologia oraz materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny spełniać wymogi 

Lp. Rodzaj drogi Nr przekroczenia Rura przewodowa Rura ochronna 

1 2 3 4 5 
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DW1 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

2 DW4 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

3 DW5.1 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

4 DW5 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

5 DW6 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

6 DW7 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

7 1417 R od drogi 1416 R – Borek Stary DP1 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

8 
1418 R Borek Stary- Borówki – 

Grzegorzówka 
DP2 Ø63 mm Ø159/4,5 mm 

9 1422 R Borek Stary – Błażowa – 
Błażowa Górna – Ujazdy 

potok Strug 

DP4 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

10 C1 Ø40 mm Ø110 mm 

11 
1422 R Borek Stary – Błażowa – 

Błażowa Górna – Ujazdy 
C2 Ø160 mm Ø250 mm 

12 
potok Strug 

C3 Ø160 mm Ø250 mm 

13 C3.1 Ø160 mm Ø250 mm 



 

Państwowego Zakładu Higieny oraz posiadać  niezbędne aprobaty techniczne, świadectwa i certyfikaty 

dopuszczające do przesłania wody pitnej. 

Użyte materiały powinny również odpowiadać wymaganiom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 – z późniejszymi zmianami).     

6.3. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ISTNIEJĄCYMI 

URZĄDZENIAMI 

Całość istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektów wodociągowej pokazano 

na mapie sytuacyjno - wysokościowej. Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne niekolidujące z 

projektowaną siecią wodociągową wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. Roboty w 

pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia, stosując 

się do zaleceń zawartych w Protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak również do 

zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych.  

Bezpieczne odległości poziome od istniejącej infrastruktury technicznej: 

• kanalizacja sanitarna     - 1,5 m, 

• sieć gazowa     - 1,5 m, 

• kabli teletechnicznych i energetycznych  - 1,0 m, 

• słupów energetycznych    - 1,5 m. 

a) Kable energetyczne i teletechniczne 

Kable energetyczne w miejscach skrzyżowania z siecią wodociągową projektuje się zabezpieczyć 

rurą ochronną dwudzielną Ø75 mm min. długości 3 m (do 9 m w przypadku skrzyżowań pod małym 

kątem). Przy układaniu rur wodociągowych zachowany zostanie warunek pionowej odległości od kabla 

min. 0,5 m i poziomej 1,0 m. 

b) Sieć kanalizacyjna 

Przy skrzyżowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyżowania z 

wodociągami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, ponieważ odległość pionowa między tymi 

urządzeniami jest większa niż 0,20 m. 

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstępstwa należy na przewodzie 

ułożonym poniżej założyć „płaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 średnicy większej od 

obudowanego przewodu. Długość płaszcza powinna być taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawała 

poza zewnętrzny obrys kanału. 

Końców rury płaszczowej uszczelnić należy pianką poliuretanową na długości 25 cm. Jeżeli 

natomiast przewód już istnieje, płaszcz na przewodzie można wykonać z dwóch połówek rury stalowej 

przeciętej wzdłuż i skręconej śrubami, po nałożeniu na czynny przewód. 

c) Ochrona drzew i wód podziemnych 



 

Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować 

systemy korzeniowe drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Przewiduje się wycinkę 

pojedynczych drzew i krzewów.  

6.4. PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ – OBJĘTE OBRĘBNYM POZWOLENIEM NA 

BUDOWĘ 

Z uwagi na konfigurację terenu, jego zabudowę oraz istniejące uzbrojenie wystąpiła konieczność 

przekroczenia projektowaną siecią wodociągową drogi wojewódzkiej Nr  878 relacji Sokołów Mlp. – 

Stobierna – Rzeszów – Dylągówka. Dla przekroczenia drogi wojewódzkiej Nr 878 prowadzone jest 

odrębne postępowanie pozwolenia na budowę. 

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę przekroczeń drogi wojewódzkiej. 

Lp. Rodzaj drogi Nr przekroczenia 
Rura 

przewodowa 
Rura ochronna Kilometraż 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
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DW1 Ø160 mm Ø273/4,5 mm km 10+206 

2. DW4 Ø160 mm Ø273/4,5 mm km 11+873 

3. DW5.1 Ø160 mm Ø273/4,5 mm km 12+421 

4. DW5 Ø160 mm Ø273/4,5 mm km 12+422 

5. DW6 Ø160 mm Ø273/4,5 mm km 13+253 

6. DW7 Ø160 mm Ø273/4,5 mm km 13+744 

 

Lokalizacja projektowanych przekroczeń przedstawiona została na załączonej mapie sytuacyjno – 

wysokościowej w skali 1:1000, na głębokości min. 1,0 m pod powierzchnią terenu lub od dna rowu 

przydrożnego. Wszystkie przekroczenia wykonane zostaną metodą przewiertu w rurach ochronnych 

stalowych dostosowanych do średnicy rury przewodowej.   

Lokalizację komór przewiertowych projektuje się poza pasem drogowym.   

6.5. PRZEKROCZENIA DRÓG POWIATOWYCH 

Z uwagi na konfigurację terenu, jego zabudowę oraz istniejące uzbrojenie wystąpiła konieczność 

przekroczenia projektowaną siecią wodociągową dróg powiatowych w miejscowości Borek Stary, wg 

poniższego zestawienia. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę przekroczeń dróg powiatowych. 

Lp. Rodzaj drogi 
Nr 

przekroczenia 
Rura przewodowa Rura ochronna 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 1417 R od drogi 1416 R – Borek Stary, DP1 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 

2. 1418 R Borek Stary- Borówki – Grzegorzówka DP2 Ø63 mm Ø159,4/5 mm 

3. 
1422 R Borek Stary – Błażowa – Błażowa 

Górna – Ujazdy 
DP4 Ø160 mm Ø273/4,5 mm 



 

 

Lokalizacja projektowanych przekroczeń przedstawiona została na załączonej mapie sytuacyjno – 

wysokościowej w skali 1:1000, na głębokości min. 1,0 m pod powierzchnią terenu lub od dna rowu 

przydrożnego. Wszystkie przekroczenia wykonane zostaną metodą przewiertu w rurach ochronnych 

stalowych dostosowanych do średnicy rury przewodowej.   

Lokalizację komór przewiertowych projektuje się poza pasem drogowym.   

6.6. PRZEKROCZENIA POTOKU STRUG 

W projekcie przewiduje się wykonanie 4 przekroczeń poniżej dna cieku potoku Strug 

w miejscowości Borek Stary. Projektowane przekroczenia potoku wykonane zostaną metodą przewiertu 

w rurze ochronnej HDPE dopasowanej do średnicy przewodowej.  

Projektowane przekroczenia potoku tj. C1, C2, C3, C3.1 wykonane zostaną metodą przewiertu 

sterowanego (horyzontalnego) wykonywanego wiertnicą z powierzchni terenu w rurze ochronnej HDPE 

(polietylen o podwyższonej wytrzymałości) oznaczonej jako PE100 SDR11, dopasowanej do średnicy 

przewodowej. Średnica rurociągów sieci wodociągowej na tych przekroczeniach to: 

• Ø 40 mm – rura ochrona HDPE Ø 110 mm o długości L=26,0 m, 

• Ø 160 mm – rura ochronna HDPE Ø 250 mm o długości odpowiednio L=33,0 m oraz L=22,0 m. 

Przewierty te zostaną wykonane na głębokości min. 1,5 m poniżej istniejącego dna potoku. 

Rury osłonowe wyprowadzić należy minimum 4,0 m od górnej krawędzi skarpy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W tabeli przedstawiono charakterystykę przekroczeń potoku Strug. 

 

 

 

 

Lp. 
Oznakowanie 
przekroczenia 

Nazwa 
cieku 

Kilometraż Współrzędne 
Nr 

działki 
cieku 

Nr działek 
przyległych 

Obręb Opis 

1. C1 Strug 13+667 
N: 49o 57’ 44,935’’ 

E: 22o 5’ 3,726’’ 
1875/1 

2866, 
2800/1 

B
or
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 S

ta
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2 

Wykonanie przekroczenia potoku projektowaną 
siecią wodociągową Ø40 mm – metodą 

przewiertu sterowanego rurą HDPE Ø110 mm 
o długości L=26,0 m. 

2. C2 Strug 14+400 
N: 49o 57’ 37,129’’ 
E: 22o 5’ 32,433’’ 

1875/1 
2869, 
2660 

Wykonanie przekroczenia potoku projektowaną 
siecią wodociągową Ø160 mm – metodą 

przewiertu sterowanego rurą HDPE Ø250 mm 
o długości L=33,0 m. 

3. C3 Strug 15+551 
N: 49o 57’ 5,137’’ 
E: 22o 5’ 58,370’’ 

1875/1 
1817/4, 

1948 

Wykonanie przekroczenia potoku projektowaną 
siecią wodociągową Ø160 mm – metodą 

przewiertu sterowanego rurą HDPE Ø250 mm 
o długości L=22,0 m. 

4. C3.1 Strug 15+552 
N: 49o 57’ 5,099’’ 
E: 22o 5’ 58,385’’ 

1875/1 
1817/4, 

1948 

Wykonanie przekroczenia potoku projektowaną 
siecią wodociągową Ø160 mm – metodą 

przewiertu sterowanego rurą HDPE Ø250 mm 
o długości L=22,0 m. 



 

6.7. PRZEKROCZENIA DRÓG GMINNYCH  

Przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej projektuje się wykonać metodą przewiertu 

w rurach ochronnych stalowych o średnicy dopasowanych do średnicy rury przewodowej co umożliwi 

ich ewentualną wymianę bez konieczności rozbiórki nawierzchni drogi.  

Jako rury ochronne przy przekroczeniach dróg gminnych stosować należy rury PE100 SDR17 o 

średnicach 

• dn280 – dla rurociągów przewodowych dn160 mm, 

• dn160 – dla rurociągów przewodowych dn90 mm, 

• dn110 – dla rurociągów przewodowych dn63 mm, 

• dn90 – dla rurociągów przewodowych dn40 mm. 

 

Przekroczenie dróg gminnych asfaltowych zestawiono w tabeli poniżej. 

Lp. Oznaczenie Odcinek 
Średnica rury 
przewodowej 

[mm] 

Średnica rury 
osłonowej 

[mm] 

Długość rury 
osłonowej 

[m] 

1. DG3 88 – 89 160 280 7,50 

2. DG4 
woda surowa równolegle 

do odcinka 88 – 89 
160 280 7,50 

3. DG5 89.1 – 89.6 63 110 7,50 

4. DG6 90 – budynek 99B 40 90 7,50 

5. DG7 92 – budynek 99 40 90 6,00 

6. DG8 94 – 95 160 280 7,00 

7. DG9 
woda surowa równolegle 

do odcinka 94 – 95 
160 280 7,00 

8. DG10 
woda surowa równolegle 

do odcinka 136 – 137 
160 280 5,00 

9. DG11 136 – 137 160 280 5,00 

10. DG12 101.8 – 101.9 90 160 7,00 

11. DG13 104 – 105 160 280 7,00 

12. DG14 105 – budynek 128 40 90 7,00 

13. DG15 145 – 145.1 90 160 7,50 

14. DG16 
woda surowa równolegle 

do odcinka 151 – 152 
160 280 7,50 

15. DG17 151 – 152 160 280 7,50 

16. DG18 161 – 161.1 63 110 7,50 

 

Pozostałe przekroczenia dróg gminnych o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej przewiduje się 

wykonać metodą rozkopu i odtworzeniem istniejącej nawierzchni. 

W przypadku dróg tłuczniowych przewiduje się wykonanie uzupełnienia tłucznia pasem ok 2,0 m 

wraz z jego zagęszczeniem. 

6.8. PRZEKROCZENIE PRZESZKÓD TERENOWYCH 

Z uwagi na zagospodarowanie terenu w piętnastu miejscach przewiduje się wykonanie sieci 



 

wodociągowej metodą bezwykopową – przewiertem. W miejscach tych nie ma koniczności stosowanie 

rur ochronnych jednak z uwagi na technologię robót odcinki te wykonać należy rurami przewodowymi 

PEHD (PE100  SDR11) o zwiększonej wytrzymałości. 

Zestawienia odcinków wykonywanych metodą bezwykopową przedstawiono poniżej: 

Lp. Odcinek 
Średnica rury 
przewodowej 

[mm] 

Długość przewiertu 
sterowanego 

[m] 

1. 61.2 – 62.3 90 8,00 

2. 61.2 – 62.3 63 153,50 

3. 81 – 82 90 24,50 

4. 89.2 – 89.3 90 22,50 

5. 101 – 101.3 160 32,00 

6. 101.11 – 101.14 90 11,00 

7. 101.11 – 101.14 63 61,50 

8. 143.7 – 143.8 90 23,00 

9. 146 – 147 160 30,00 

10. 
woda surowa równolegle do 

odcinka 146 – 147 
160 30,00 

11. 146 – 148 160 117,50 

12. 
woda surowa równolegle do 

odcinka 146 – 148 
160 117,50 

13. 164 – 165 160 63,00 

14. 115 – 116 160 18,50 

15. 84 – 89 160 256,50 

16. 
woda surowa równolegle do 

odcinka 84 – 89 
160 256,50 

17. 20 – 21 160 139,00 

6.9. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

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

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463) warunki gruntowe określić można jako proste, 

zaś kategorię geotechniczną jako kategorię drugą. 

Dla wykonania dokładnej oceny warunków gruntowo - wodnych odwiercono 6 otworów 

rozpoznawczych o głębokości 3,0 m każdy. Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem 

ministra Transportu, budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (po. 463). 

6.9.1 Położenie geograficzne 

Teren badań położony jest w Borku Starym. Pod względem geograficznym teren badań położony 

jest w obrębie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a dokładniej na pogórzu Dynowskim. Pogórze 

Dynowskie to największy mezoregion wśród zewnętrznych pogórzy karpackich. Rozciąga się między 

dolinami Wisłoka i Sanu. Od północy sąsiaduje z Podgórzem Rzeszowskim, od południa z Kotliną 

Jasielsko – Krośnieńska, śródkarpackim pogórzem Dynowskim i doliną Sanu. 



 

Rzędne wysokościowe w miejscu wykonanych badań wahają się w granicy: 221,3 – 250,9 m n. p. 

m.  

6.9.2 Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym teren badań leży w brzeżnej części Karpat zewnętrznych, w obrębie 

tzw. jednostki skolskiej. Podłoże geologiczne budują utwory kredy górnej – paleocenu (warstwy 

inoceramowe), wykształcone w obszarze badań jako piaskowce i łupki nie rozdzielone w wkładami 

łupków pstrych. Lita, nie zwietrzała skała została nawiercona w otworze nr 4 na głębokości 1,6 m p. p. t. 

Skały podłoża przykryte są warstwą osadów deluwialno – eolicznych: zwietrzelin gliniastych, glin 

pylastych i pyłów. Lokalnie w obniżeniach terenu w dolinach rzecznych występują osady fluwialne: pyły, 

pyły piaszczyste, gliny miejscami z częściami organicznymi.  

6.9.3 Warunki wodne 

W trakcie prowadzonych prac nie nawiercono zwierciadła wód podziemnych o charakterze ciągłym. 

Stwierdzono natomiast występowanie obfitych sączeń tzw. „śródglinnowych” w przedziale głębokości 

1,1 – 1,8 m p. p. t. Woda pochodząca z sączeń stabilizowała się w przedziale głębokości 1,1 – 1,8 m p. 

p. t. 

6.9.4 Ocena geotechniczna podłoża gruntowego 

Charakterystykę geotechniczną podłoża gruntowego przeprowadzono w oparciu o: 

• badania makroskopowe gruntów wykonane w terenie, 

• materiały archiwalne z rejonu badań, 

• obowiązujące normy i wytyczne. 

Grunty zalegające w podłożu do głębokości wykonanych wierceń zaliczono do dziewięciu warstw 

geotechnicznych: 

Warstwa Ia: warstwa brązowego pyłu piaszczystego w stanie twardoplastycznym o średnim stopniu 

plastyczności IL=0,15, 

Warstwa Ib: warstwa brązowego pyłu piaszczystego na pograniczu stanu twardoplastycznego i 

plastycznego o średnim stopniu plastyczności IL=0,25, 

Warstwa Ic: warstwa brązowego i szarego pyłu, pyłu piaszczystego i pyłu z domieszką próchniczą w 

stanie plastycznym o średnim stopniu plastyczności IL=0,35, 

Warstwa Id: warstwa szarego pyłu z domieszką próchniczą w stanie miękkoplastycznym o średnim 

stopniu plastyczności IL=0,55, 

Warstwa IIa: warstwa brązowej i szaro – brązowej gliny pylastej i gliny pylastej na pograniczu w stanie 

twardoplastycznym o średnim stopniu plastyczności IL=0,15, 

Warstwa IIb: warstwa brązowej, szaro – brązowej i szarej gliny pylastej, gliny, gliny przewarstwianej 

torfem, gliny pylastej próchnicznej i gliny pylastej z domieszką próchniczną w stanie plastycznym o 

średnim stopniu plastyczności  IL=0,35, 



 

Warstwa IIIa: warstwa brązowej zwietrzeliny gliniastej w postaci gliny pylastej na pograniczu stanu 

twardoplastycznego i plastycznego o średnim stopniu plastyczności IL=0,25, 

Warstwa IIIb: warstwa brązowej zwietrzeliny gliniastej w postaci gliny z okruchami piaskowca w stanie 

plastycznym o średnim stopniu plastyczności  IL=0,35. 

Warstwa IV: warstwa skały twardej – piaskowca o wytrzymałości na ściskanie Rc=2,5 MPa. 

Nasypu i gleby nie wydzielono jako osobnej warstwy. Pod względem stopnia skonsolidowania 

grunty spoiste zaliczono do grupy „C” – inne grunty spoiste nieskonsolidowane wg PN-81/B-03020. 

Wartości parametrów geotechnicznych wyznaczono za pomocą normy PN-81/B-03020 metodą B i C. 

Zestawienie parametrów graficznych przedstawia załącznik nr 4. 

6.9.5 Wnioski 

1. Podłoże gruntowe budują osady czwartorzędowe pochodzenia fluwialnego: pyły miejscami 

próchnicze, pyły piaszczyste, gliny miejscami próchnicze i gliny pylaste oraz osady eoliczne i 

eoliczno – deluwialne: pyły, pyły piaszczyste, gliny pylaste i zwietrzeliny gliniaste, oraz osady 

górno – kredowo -paleoceńskie: piaskowce.  

2. Nie nawiercono zwierciadła wód podziemnych o charakterze ciągłym. Stwierdzono natomiast 

występowanie obfitych sączeń tzw. „śródglinnowych” w przedziale głębokości 1,1 – 1,8 m p. p. t. 

Woda pochodząca z sączeń stabilizowała się w przedziale głębokości 1,1 – 1,8 m p. p. t.  

3. Teren badań nie jest zagrożony podtopieniami oraz nie znajduje się w terenie osuwiskowym. 

4. Grunty warstw Ia, Ib, IIa i IIIa należy zaliczyć do kategorii G3 pod względem wysadzistości, 

natomiast grunty pozostałych warstw za wyjątkiem skały należy zaliczyć do kategorii G4. 

5. Ze względu na znaczne odległości między otworami istnieje możliwość wystąpienia gruntów 

innych niż te rozpoznane wierceniami. 

6. W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych nie uchwyconych wierceniami, należy 

niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację nadzorowi geologicznemu. 

7. Warunki geologiczne należy uznać za proste. Kategorię obiektu określi projektant. 

8. Głębokość przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. 

6.10. UJĘCIE WODY Z PROJEKTOWANEJ STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 

Źródłem zaopatrzenia w wodę w opracowaniu jest projektowana studnia głębinowa S3 

zlokalizowana w rejonie ‘ROSY’ na działce nr 2264/2 Obr. Borek Stary oraz dwie studnie głębinowe 

zlokalizowane w rejonie Stacji Uzdatniania Wody. Ujmowana woda odprowadzona będzie do 

projektowanej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej na dz. 568/6 gdzie będzie uzdatniania i 

magazynowana w zbiornikach retencyjnych skąd następnie pompowana będzie do sieci wodociągowej. 

Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem zagospodarowanie terenu wokół studni S3 oraz jej obudowę 

i uzbrojenie. 



 

W ramach zagospodarowanie przewiduje się wykonanie ogrodzenia dla działki nr 2264/2 z siatki 

stalowej powlekanej o wysokości 1,8 m na podmurówce. Na teren działki wykonać należy skrzydłową 

bramę wjazdową o szerokości 4,0 m. Z uwagi na przyleganie działki do drogi gminnej brama winna być 

otwierana do środka w celu umożliwienia wjazdu na teren działki. 

Teren wokół studni oraz wjazd utwardzić kostką betonową o grubości 8 cm na podbudowie z 

piasku grubości 10 cm oraz warstwie tłucznia gr. 40 cm.  

Pozostały teren pozostawić jako powierzchnia zielona.  

6.10.1 CHARAKTERYSTYKA STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 

Parametry techniczne studni przedstawiono w tabeli poniżej: 

Lp. Wyszczególnienie Projektowana studnia głębinowa S3 

1. Zatwierdzenie zasobów/przyjęcie dokumentacji hydrologicznej 
Decyzja Starosty Rzeszowskiego 

z dnia 14.04.2016 r. 
nr OS.6531.1.2016 

2. Współrzędne geograficzne położenia studni 
N49°56”42,29” 
E22°05”26,33” 

3. Zasoby eksploatacyjne Qe [m3/h] Qe=14,00 

4. Depresja eksploatacyjna Se [m] Se=3,50 

5. Długość części czynnej filtra [m] 3,00 

6. Głębokość studni [m] 60,00 

7. Rok wykonania 2016 

 

Dane techniczne studni S3: 

Lp. Wyszczególnienie Projektowana studnia głębinowa S3 

1. Górna obudowa studni [m. n. p. m.] 258.30 

2. Rzędna terenu przy studni [m. n. p. m.] 258.00 

3. Ustalone zwierciadło wody [m. n. p. m.] 228.40 

4. Depresja wody w studni [m. n. p. m.] 224.10 

5. Poziom posadowienia pomp [m. n. p. m.] 213.40 

6. Głębokość studni [m] 60,00 

7. Średnica filtra [mm] 160 

8. Średnica rury osłonowej [mm] 232,9 

9. Długość rury tłocznej w studni [m] 43,20 

6.10.2 UKŁAD HYDRAULICZNY 

Lp. Wyszczególnienie Projektowana studnia głębinowa S3 

1. Rzędna posadowienia pompy [m. n. p. m.] 213.40 

2. Rzędna maksymalna poziomu wody w zbiornikach [m. n. p. m.] 241.00 

3. Rzędna statycznego zwierciadła wody w studniach [m. n. p. m.] 196.40 

4. Straty ciśnienia na rurociągach w SUW [m. H2O] 6,00 

5. Straty ciśnienia w odżelaziaczach i odmanganiaczach [m. H2O] 10,00 

6. Wysokość geometryczna [m] 44,60 

7. Wysokość ciśnienia wody na wylocie do zbiorników [m. H2O] 1,00 

 

6.10.3 POMPOWNIA I° 

W skład pompowni I stopnia wchodzi pompa głębinowa zainstalowana w projektowanej studni 



 

głębinowej S3. 

Przyjęto wydajność maksymalną dla studni S3 równą QS3=14,00 m3/h. 

Obliczenia hydrauliczne dla studni S3: 

Na podstawie danych z punktu 4.2 obliczono wymaganą wysokość podnoszenia pompy: 

H=Hgeo+Δhr+ΔhSUW+Δho+o+Hwyl [m] 

gdzie: 

Hgeo – wysokość geometryczna [m], 

Δhr – straty liniowe ciśnienia na rurociągu tłocznym wody surowej o długości L=2361 m [m], 

ΔhSUW – straty ciśnienia na rurociągach SUW [m. H2O], 

Δho+o – straty ciśnienia w odżelaziaczach i odmanganiaczach [m. H2O], 

Hwyl – wysokość ciśnienia wody na wylocie do zbiorników [m. H2O]. 

 

H=44,60+2,68+6,00+10,00+1,00=64,28 m 

Qp=14 m3/h 

Na wymaganą wysokość podnoszenia oraz wydajność eksploatacyjną dobrano pompę GAB.5.25. 

6.10.4 STREFA OCHRONY SANITARNEJ 

Studnia głębinowa S3 usytuowana jest na działce nr 2264/2 Obr. Borek Stary. Teren ten w całości 

powinien być w sposób trwały ogrodzony. 

6.10.5 WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE STUDNI GŁĘBINOWEJ S3 

Studnie głębinową S3 należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy Ø3000 mm, przykrytych 

pokrywami betonowymi wyposażonymi we właz i rurę wywiewną. 

W przedmiotowym projekcie przewiduje się wyposażenie studni w niżej wymienione elementy 

wyposażenia technologicznego studni wierconych: 

• pompa głębinowa GAB.5.25, 

• przewód tłoczny Ø160 mm, 

• głowica studzienna stalowa ocynkowana z przepustami (króćcami) dla rury tłocznej pompowej, 

kabla zasilającego i sterowniczego, sondy hydrostatycznej, piezometru, 

• wodomierz śrubowy kołnierzowy DN100 firmy APATOR typu MWM lub równoważny, 

• armatura odcinająca i zwrotna, 

• manometr glicerynowy, 

• kurki czerpalne do poboru wody surowej. 



 

6.10.6 STEROWANIE PRACĄ POMPY GŁĘBINOWEJ 

W opracowaniu przewiduje się podłączenie pompy głębinowej do skrzynki elektrycznej, znajdującej 

się na terenie działki nr 2264/2 Obr. Borek Stary, kablem HO7RN-F(OnPD) 4x2,5. Skrzynkę elektryczną 

należy wyposażyć w układ rozruchu gwiazda – trójkąt. Zagospodarowanie terenu projektowanej studni 

głębinowej przedstawiono na Rys. 12. 

Wzdłuż rurociągu wody surowej pomiędzy stacją a ujęciem wody przewiduje się wykonanie kabla 

sygnalizacyjno-sterowniczego sterującego pracą pomp oraz sygnalizującego awarie. 

Przewiduje się wykorzystanie kabla YKSY 5x2,5, który odpowiada za sterowanie pracą pompy oraz 

realizacje sygnału awarii. 

Podstawą pracy pompy głębinowej S3 jest pomiar sumaryczny z wodomierza wody surowej oraz 

pomiar poziomu wody uzdatnionej w zbiornikach. 

Zasilanie energetyczne do skrzynki zasilającej wykonywane będzie według odrębnego 

opracowania. 

 

6.11 ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć trasę projektowanego przewodu 

wodociągowego przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem, sprawdzić aktualność rzędnych 

projektu ze stanem faktycznym oraz należy od poszczególnych właścicieli (użytkowników) 

nieruchomości uzyskać informację o przebiegu uzbrojenia podziemnego (np. kable, instalacje wodno-

kanalizacyjne), które mogły być wykonane, a nie są wniesione na planach sytuacyjno-wysokościowych. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B-10736, a głębokość prowadzenia rurociągu powinna być 

zgodna z PN-B-10725 oraz z częścią rysunkową.   

Roboty ziemne wykonywane będą mechanicznie na trasie gdzie nie będą występowało inne 

uzbrojenie podziemne. W miejscach skrzyżowań się z innymi przewodami należy wykopy wykonywać 

ręcznie z zachowanie szczególnej ostrożności.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, biegnące 

prostopadle bądź równolegle z wykopem, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w taki sposób aby zapewnić ich eksploatację.  

Wykopy należy zabezpieczyć przez odeskowanie ażurowe min. 25 %  lub  wykonywać  

z rozkopem.  W przypadku  zalewania wykopów przez wody gruntowe należy obok  wykonać 

zagłębienie, skąd sukcesywnie należy wypompowywać napływającą wodę. Całość wykopów 

oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno 

wyrównać. Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  



 

Rurociągi układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. 

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności 

zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości około 30 

cm ponad rurociąg z piasku z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostały 

wykop uzupełnić należy gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20 – 30 cm. 

6.12 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscach występowania poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu stosować należy 

odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. 

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. 

Umożliwiają one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od 

warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-8 m. Nad 

poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z 

wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg 

kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy 

umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu 

szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i 

kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na 

kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej 

oczekiwanej głębokości do której powinnien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłogfiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces wpłukiwania. Niezbędny w 

nim jest dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. 

Strumień ten umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu. Po wprowadzeniu rury do 

gruntu, wąż wpłukujący zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltra 

rura wpłukująca wyciągana jest z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać następnie podłączony do 

kolektora ssącego. 

Wodę potrzebną do wpłukiwania igłofiltrów pobierać należy z istniejących studni lub wyciągu 

gminnego po wcześniejszym uzyskaniu zgody ich Właścicieli. 

Wody odpompowane z wykopów odprowadzić należy do istniejących rowów. 

6.13 BADANIE SZCZELNOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Szczelność całego układu przewodów wodociągowych należy wykonać po całkowicie wykonanym 

wodociągu, a poszczególne odcinki przewodu przeszły już próbę szczelności z wynikiem pozytywnym. 

Podczas badania zasuwy na trasie przebiegu przewodu powinny być całkowicie otwarte. Na trasie 



 

przewodu, w wypukłych załamaniach przewodu, należy otworzyć hydrant w celu odprowadzenia 

nagromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu wodą. 

Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu. 

Po stwierdzeniu pojawienia się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu 

bez domieszki powietrza należy hydranty kolejno zamknąć. Po uzyskaniu spokojnego przepływu wody 

bez powietrza w punkcie końcowym należy stopniowo podnosić ciśnienie do wysokości ciśnienia 

próbnego należy zwiększać w odstępach 5 – minutowych ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilności na 

wysokości ciśnienia próbnego. Próbę ciśnieniową należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa 

wielkość ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa.   

Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na 

manometrach nie spada poniżej ciśnienia próbnego, obserwując jednocześnie przewód i złącza.   

Ciśnienie należy utrzymywać na tej wysokości przez okres niezbędny do przeprowadzenia 

oględzin hydrantów i innej armatury, w której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody. 

Wyniki badań można uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania  techniczne zostały spełnione. W 

razie stwierdzenia w czasie próby nieszczelności należy ustalić przyczynę i przystąpić do jej likwidacji. 

Naprawiany element należy ponownie poddać próbie szczelności. Jeśli warunki te zostaną spełnione, to 

sprawdzany odcinek można uznać za szczelny i przystąpić do jego zasypywania. 

6.14 ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj. odbiory 

wykonania wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie rodzaju 

zastosowanego materiału, nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu w obrębie 

obsypki. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada: 

• protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych przyłącza z udziałem zainteresowanych 

stron, 

• protokół prób szczelności, 

• dziennik budowy, 

• dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową, 

• certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

6.15 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy wodociągu z 



 

projektem. Należy sprawdzić:  

• oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  

• Maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie.  

• Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i 

dowiązane do reperów  ustalonych przez geodetę. 

• Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane  

w miarę postępu zasypki wykopu. 

• Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno zapewniać 

zabezpieczenie tych przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz 

ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. 

• Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane w 

położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 

być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura zabezpieczona przed 

wewnętrznym zanieczyszczeniem powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie 

się w niej wody. Zasuwy powinny być częściowo otwarte lub uchylone. 

• Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia 

wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany 

teren.  

• Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z 

wymogami, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. 

• Podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie gruntu na piasek. 

• Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i 

zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej 

długości co najmniej na ¼ swojego obwodu.  

• Przewód powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami blokami oporowymi. Bloki powinny 

opierać się o nienaruszony grunt. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, 

zagęszczana ręcznie lub mechanicznie.  

• Przebieg wodociągu, a szczególnie usytuowanie armatury, należy oznakować przy pomocy tablic 

oznaczeniowych wg PN-86/B-09700. Tabliczki należy przymocować do ścian budynków, powinny 

informować o rodzaju uzbrojenia oraz średnicy przewodu wodociągowego. Przewód wodociągowy 



 

ułożony w wykopie należy oznakować umieszczając ok. 40 cm nad przewodem taśmę 

ostrzegawczo-sygnalizacyjną w kolorze biało-niebieskim z wkładką stalową.  

• Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 

50 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 

zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.  

• Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 

podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 

roboczego, nie mniej niż 1 MPa (10 bar). 

• Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych prób szczelności przewód wodociągowy 

należy poddać płukaniu używając w tym celu wody wodociągowej, a uzyskane wyniki badań 

bakteriologicznych wody powinny spełniać wymagania rozporządzenia. Prędkość wody w 

przewodzie powinna być na tyle duża aby wypłukać z przewodu ewentualne zanieczyszczenia 

mechaniczne. Przewody wykonane z PE nie wymagają dezynfekcji, ale na żądanie Inwestora lub 

użytkownika dokonać dezynfekcji sieci wodociągowej. 

• Po zakończeniu czynności montażowych i przeprowadzonej próbie szczelności można przystąpić 

do zasypywania przewodu wodociągowego. Teren przez który przebiega sieć wodociągowa należy 

doprowadzić do stanu pierwotnego. 

6.16 PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI 

Informację tą stosować należy do wykonywania wszystkich wymienionych w niniejszym 

opracowaniu robót budowlanych. 

Kolejność wykonywania robót: 

• przejęcie placu budowy, 

• zagospodarowanie placu budowy, 

• roboty ziemne, 

• roboty konstrukcyjne i montażowe, 

• badania wykonanych elementów, 

• roboty wykończeniowe. 

6.17 WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

• Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych, jak kable 

energetyczne, wodociągi istniejące, kanalizacja sanitarna, kabel telefoniczny, gazociąg należy 

wykonywać ręcznie. 

• Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni. 

• Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod wysięgnikami i 



 

czerpakami jest zabronione. 

• Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz 

wstępu nieupoważnionym” itp. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie. 

7. WYTYCZNE REALIZACJI 

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunków ZUDP i gestorów urządzeń w okolicy 

urządzeń podziemnych - ręcznie. Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych 

umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed napływem wód i osunięciem gruntu. 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów przewiduje się na całej długości np. wypraskami wraz z 

rozbiórką lub umocnienie ścian wykopu pełnym szalunkiem systemowym. 

Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową PN-EN 1610. Zgodnie z uzgodnieniem z 

Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 

przekroczenie drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych wykonać przewiertem w rurze ochronnej – 

komory usytuowana poza pasem drogowym. 

W celu odwodnienia wykopu w warstwie żwirowej ułożony będzie dren ceramiczny Ø7,5 - 10 cm 

lub perforowany. 

Ułożony rurociąg należy obsypać warstwami materiałów o średnicy Ø32 mm  (przesianym gruntem 

rodzimym) w strefie rurociągu po obydwu stronach na wysokość rur do uzyskania min. współczynnika  

0,95 wg Proctora. Pozostałą zasypkę należy do samej góry zagęszczać warstwami co 20 – 30 cm. 

Montaż przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 

Skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod 

nadzorem właściciela - użytkownika krzyżujących się urządzeń. 

Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie 

istniejących przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na 

odcinkach, gdzie projektuje się kanał przez użytki zielone należy z pasa projektowanych robót zdjąć 

warstwę ziemi urodzajnej i po częściowej zasypce ponownie wbudować w wykop. W przypadku 

odcinkowego występowania nieplanowanych wkładem namułów lub gruntów o słabej nośności (można 

to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go warstwą żwiru lub 

piasku odpowiednio zagęszczonego. Wykopy pod kolektor należy wykonywać odcinkami i po założeniu 

kanału natychmiast je likwidować przez staranne zasypanie warstwami piasku, żwiru z każdorazowym 

ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Prace ziemne należy wykonywać możliwie 

w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zbliżeń do wartościowego drzewostanu, który nie 

został przewidziany do wycinki, roboty wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić korzeni rosnących 

drzew. Po wykonaniu robót wykonać zasypkę ze szczególną dokładnością, a po zakończeniu robót 



 

teren zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu. Na dużych 

spadkach aby zapobiec erozji należy wykonać przepony z darniny na mur w wykopie w odstępach około 

– 10 m. 

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montażowe 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami. Przepisy BHP dla 

pracowników zatrudnionych do robót wod. - kan. wg załącznika do Zarządzenia Nr 6 MGK z dnia 

28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967). 

Materiały zastosowane do budowy sieci wodociągowej, muszą spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 

dnia 5.08.1998 r. Roboty budowlane może wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych oraz Gminę 

Tyczyn. Do odbioru końcowego należy przedłożyć po 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej. 

Dla realizacji inwestycji niezbędny będzie projekt organizacji robót podający również niezbędne 

ustalenia dotyczące BHP, harmonogramu robót itp. 

Do wystąpienia o wydanie decyzji przy zamknięciu części jezdni lub chodnika należy wykonać i 

przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami. 

Uwaga: 

a) Do zabezpieczenia robót ziemnych stosować tarcze osłonowe, szalunki systemowe itp. 

b) Nie wyklucza się konieczności zastosowania do odwodnienia wykopów igłofiltrów lub 

studni głębinowych w przypadku wystąpienia bardziej niekorzystnych warunków wodnych. 

8. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

a) Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 

• przejąć od inwestora projekt oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych - reperów i ich 

rzędne, 

• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i 

lokalizacji komór, studzienek, urządzeń itp., 

• wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów, urządzeń oraz drogi 

dowozu do strefy montażowej, 

• przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, 

• zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac budowy powinien być 

ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, 

mostków przejściowych i przejazdowych, 

• wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być zgłaszane do Projektanta w celu zajęcia 

stanowiska w ramach nadzoru autorskiego. 



 

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

Rys. 3   Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

Rys. 4 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

Rys. 5   Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, 

Rys. 6 Profile podłużne przekroczeń drogi wojewódzkiej Nr 878 w skali 1:100/200 – nie objęte niniejszym pozwoleniem na 

budowę, 

Rys. 7 Profile podłużne przekroczeń dróg powiatowych w skali 1:100/200, 

Rys. 8 Przekrój podłużny przekroczeń potoku Strug w skali 1:100/200, 

Rys. 9 Schemat uzbrojenia studni głębinowej S3 w skali 1:50, 

Rys. 10 Schemat montażu szalunków systemowych, 

Rys. 11 Schemat ułożenia rurociągu w ziemi, 

Rys. 12 Zagospodarowanie terenu studni głębinowej S3, 

Rys. 13 Charakterystyka pompy GAB.5.25, 

Rys. 14 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 1 w skali 1:1000, 

Rys. 15 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 2 w skali 1:1000, 

Rys. 16 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 3 w skali 1:1000, 

Rys. 17 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 4 w skali 1:1000, 

Rys. 18 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 5 w skali 1:1000, 

Rys. 19 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 6 w skali 1:1000, 

Rys. 20 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 7 w skali 1:1000, 

Rys. 21 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 8 w skali 1:1000, 

Rys. 22 Schemat montażowy węzłów wodociągowych cz. 9 w skali 1:1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


