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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Mapa do celów projektowych 1: 500 
- Operat wodno-prawny opracowywany równolegle 
- Wytyczne inwestora  

 
2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni Nr 5 (do uj-
mowania wód głębinowych) do stacji uzdatniania wody. Opracowanie obejmuje przyłącze wody i 
obudowę studni. 
 
3. Przyłącza wodociągowe. 
Trasę i spadki przyłącza podano w części graficznej opracowania. Rurociąg należy ułożyć na 
podsypce piaskowej grubości 0,10 m. Wykonać z rur PE 100 D=110 mm SDR 11. Połączenia 
rurociągów PE – zgrzewanie doczołowe. 
 
Włączenie do instalacji technologicznej w budynku - pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGKiM 
Sp. z o. o. w Rynie. Wejście do budynku SUW - zastosować przejście PE/stal DN=110/100 koł-
nierzowe 
Włączenie do istniejącego rurociągu nierdzewnego – poprzez montaż (wcinka) trójnika kołnie-
rzowego DN-150/100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej + kołnierze na istniejącym rurociągu 
DN150. Na odejściu zamontować przepustnicę odcinającą DN100 montaż międzykołnierzowy. 
Rurociągi i kształtki w wykonaniu ze stali nierdzewnej grubość ścianki 3 mm. Na poziomym od-
cinku zamontować wodomierz kołnierzowy typ MNW100-NKO wyposażony w kontaktronowo - 
optoelektroniczny nadajnik impulsów (jak istniejące na dopływie z istniejących studni). Na wej-
ściu przyłącza do budynku przepustnica międzykołnierzowa DN100, dalej kolano i odcinek pro-
sty przed wodomierzem Lmin=50 cm. Wcinka do istniejącej instalacji technologicznej wiąże się z 
wyłączeniem stacji na czas jej wykonania - w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o. o. Rozbudowa au-
tomatyki i sterowania SUW – nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zlecić firmie ser-
wisującej automatykę technologii uzdatniania wody. 
 
4. Obudowa studni nr 5. 

Wykonać  szczelną studnię z prefabrykowanych kręgów żelbetowych Dw=2000 mm. 
Obudowa wyniesiona ponad teren minimum 0,7 m. Otwory włazowe D=600 mm na płycie górnej 
wykonać w taki sposób aby jeden był zlokalizowany nad pompą głębinową (do montażu i demon-
tażu pompy), drugi służący jako wejściowy dla obsługi. Przy serwisowym otworze wejściowym 
zamontować naprzemiennie stopnie złazowe co 30 cm. Włazy metalowe zamykane na kłódkę. 

W obudowie studni na przyłączu wodociągowym zamontować klapę zwrotną kołnierzową 
DN100, zasuwę odcinającą kołnierzową DN100, łącznik kompensacyjny kołnierzowy DN100. 
Zamontować trójnik kołnierzowy DN=100/50/100. Na odejściu Dn50 - zamontować kurek pro-
bierczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, manometr. Zakończyć  zaworem odcinającym i koń-
cówką do węża strażackiego DN50 (płukanie, pompowanie próbne). Przejście rurociągu przez 
ścianę studni – zastosować systemowe przejścia szczelne DN100.   
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. O 
terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia 
prac. Zlokalizowano skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną, deszczową, energetyczną telekomuni-
kacyjną. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne wykonywać 
ze szczególna ostrożnością, w pobliżu sieci wyłącznie ręcznie. Zlokalizowane przewody zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Na zlo-
kalizowanych przewodach energetycznych zamontować dwudzielne rury osłonowe Arot  po trwa-
łym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przez służby energetyczne. 
 
6. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP 
Plan BIOZ – w dalszej części opracowania. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z 
pełnym odeskowaniem ścian w miejscu włączenia i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za skrzyżowa-
niem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachy-
leniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia 
wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm 
piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z 
gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
 
7. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do instalacji należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o. o. 
w Rynie. Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie roz-
poczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PGKiM Sp. z o. o. w Rynie oraz zinwenta-
ryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącze wodociągowe poddać de-
zynfekcji podchlorynem sodu i płukaniu. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.  
Obszar oddziaływania obiektu: „Przyłącze wodociągowe” na działkach o nr geod. 42/1, 40/7, 
37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn - nie wykracza poza granice w/w działek objętych inwe-
stycją 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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Zakres robót. 
Przyłącza  wodociągowe,  obudowa studni. 

Istniejące obiekty budowlane. 
Istniejące i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, budynek technologiczny. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu prac. 
Uzbrojenie podziemne, głębokie wykopy. 

Przewidywane zagrożenia. 
Możliwość przysypania ziemią w miejscu i czasie prowadzenia robót ziemnych, potrącenia upadki, porażenie prą-
dem. 

Instrukta że BHP. 
Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szko-
lenia należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez od-
powiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie bhp. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wykonywania 
robót oraz wytyczne do prowadzenia prac. 

Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, zapewnienia energii i wo-
dy, zapewnienia oświetlenia, urządzenia składowiska materiałów, zapewnienia zaplecza sanitarnego. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z pełnym oszalowaniem 
ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym 
nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etc.) – 
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bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. 
Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy 
ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. Nie dopuszcza się 
wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez 
zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm (lub atestowanych wyprasek) układanych pozio-
mo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie ate-
stowane stalowe rozkręcane rozpory lub inne rozwiązania systemowe). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać wyso-
kości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu roz-
pór przed przystąpieniem prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać warstwy 
zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęsz-
czanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zacho-
wanie szczególnej ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 
z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po 
zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabi-
nę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecz-
nej odległości 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany jego są obudowane 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu ustawić porę-
cze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis „osobom po-
stronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 

- Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub sta-
lowymi elementami obudowy 

- W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski krawężnikowe 
Roboty montażowe. 
Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się ściśle do 
opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” i instrukcji montażu uzbrojenia. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu i bez-
pieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. 
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Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą 
być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący 
urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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wykonać w taki sposób aby jeden był zlokalizowany nad pompą głębinową (do montażu i demon-
tażu pompy), drugi służący jako wejściowy dla obsługi. Przy serwisowym otworze wejściowym 
zamontować naprzemiennie stopnie złazowe co 30 cm. Włazy metalowe zamykane na kłódkę. 

W obudowie studni na przyłączu wodociągowym zamontować klapę zwrotną kołnierzową 
DN100, zasuwę odcinającą kołnierzową DN100, łącznik kompensacyjny kołnierzowy DN100. 
Zamontować trójnik kołnierzowy DN=100/50/100. Na odejściu Dn50 - zamontować kurek pro-
bierczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, manometr. Zakończyć  zaworem odcinającym i koń-
cówką do węża strażackiego DN50 (płukanie, pompowanie próbne). Przejście rurociągu przez 
ścianę studni – zastosować systemowe przejścia szczelne DN100.   
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. O 
terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia 
prac. Zlokalizowano skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną, deszczową, energetyczną telekomuni-
kacyjną. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne wykonywać 
ze szczególna ostrożnością, w pobliżu sieci wyłącznie ręcznie. Zlokalizowane przewody zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Na zlo-
kalizowanych przewodach energetycznych zamontować dwudzielne rury osłonowe Arot  po trwa-
łym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przez służby energetyczne. 
 
6. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP 
Plan BIOZ – w dalszej części opracowania. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z 
pełnym odeskowaniem ścian w miejscu włączenia i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za skrzyżowa-
niem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachy-
leniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia 
wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm 
piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z 
gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
 
7. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do instalacji należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o. o. 
w Rynie. Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie roz-
poczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PGKiM Sp. z o. o. w Rynie oraz zinwenta-
ryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącze wodociągowe poddać de-
zynfekcji podchlorynem sodu i płukaniu. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.  
Obszar oddziaływania obiektu: „Przyłącze wodociągowe” na działkach o nr geod. 42/1, 40/7, 
37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn - nie wykracza poza granice w/w działek objętych inwe-
stycją 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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INSTAL PROJEKT mgr in ż. MAREK JATKOWSKI 
11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2  

 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt:  
Przyłącze wodociągowe do studni nr 5, obudowa studni  
Działki nr geod. 42/1, 40/7, 37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn 
 
Inwestor:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rynie 
11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10 
 
Projektant: 
mgr inż. Marek Jatkowski,  
Plac Dworcowy 2, 11-500 Giżycko 
 ____________________________________________________________________ 
 

Zakres robót. 
Przyłącza  wodociągowe,  obudowa studni. 

Istniejące obiekty budowlane. 
Istniejące i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, budynek technologiczny. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu prac. 
Uzbrojenie podziemne, głębokie wykopy. 

Przewidywane zagrożenia. 
Możliwość przysypania ziemią w miejscu i czasie prowadzenia robót ziemnych, potrącenia upadki, porażenie prą-
dem. 

Instrukta że BHP. 
Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szko-
lenia należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez od-
powiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie bhp. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wykonywania 
robót oraz wytyczne do prowadzenia prac. 

Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, zapewnienia energii i wo-
dy, zapewnienia oświetlenia, urządzenia składowiska materiałów, zapewnienia zaplecza sanitarnego. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z pełnym oszalowaniem 
ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym 
nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etc.) – 
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bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. 
Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy 
ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. Nie dopuszcza się 
wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez 
zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm (lub atestowanych wyprasek) układanych pozio-
mo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie ate-
stowane stalowe rozkręcane rozpory lub inne rozwiązania systemowe). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać wyso-
kości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu roz-
pór przed przystąpieniem prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać warstwy 
zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęsz-
czanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zacho-
wanie szczególnej ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 
z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po 
zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabi-
nę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecz-
nej odległości 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany jego są obudowane 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu ustawić porę-
cze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis „osobom po-
stronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 

- Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub sta-
lowymi elementami obudowy 

- W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski krawężnikowe 
Roboty montażowe. 
Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się ściśle do 
opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” i instrukcji montażu uzbrojenia. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu i bez-
pieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. 
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Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą 
być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący 
urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Mapa do celów projektowych 1: 500 
- Operat wodno-prawny opracowywany równolegle 
- Wytyczne inwestora  

 
2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni Nr 5 (do uj-
mowania wód głębinowych) do stacji uzdatniania wody. Opracowanie obejmuje przyłącze wody i 
obudowę studni. 
 
3. Przyłącza wodociągowe. 
Trasę i spadki przyłącza podano w części graficznej opracowania. Rurociąg należy ułożyć na 
podsypce piaskowej grubości 0,10 m. Wykonać z rur PE 100 D=110 mm SDR 11. Połączenia 
rurociągów PE – zgrzewanie doczołowe. 
 
Włączenie do instalacji technologicznej w budynku - pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGKiM 
Sp. z o. o. w Rynie. Wejście do budynku SUW - zastosować przejście PE/stal DN=110/100 koł-
nierzowe 
Włączenie do istniejącego rurociągu nierdzewnego – poprzez montaż (wcinka) trójnika kołnie-
rzowego DN-150/100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej + kołnierze na istniejącym rurociągu 
DN150. Na odejściu zamontować przepustnicę odcinającą DN100 montaż międzykołnierzowy. 
Rurociągi i kształtki w wykonaniu ze stali nierdzewnej grubość ścianki 3 mm. Na poziomym od-
cinku zamontować wodomierz kołnierzowy typ MNW100-NKO wyposażony w kontaktronowo - 
optoelektroniczny nadajnik impulsów (jak istniejące na dopływie z istniejących studni). Na wej-
ściu przyłącza do budynku przepustnica międzykołnierzowa DN100, dalej kolano i odcinek pro-
sty przed wodomierzem Lmin=50 cm. Wcinka do istniejącej instalacji technologicznej wiąże się z 
wyłączeniem stacji na czas jej wykonania - w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o. o. Rozbudowa au-
tomatyki i sterowania SUW – nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zlecić firmie ser-
wisującej automatykę technologii uzdatniania wody. 
 
4. Obudowa studni nr 5. 

Wykonać  szczelną studnię z prefabrykowanych kręgów żelbetowych Dw=2000 mm. 
Obudowa wyniesiona ponad teren minimum 0,7 m. Otwory włazowe D=600 mm na płycie górnej 
wykonać w taki sposób aby jeden był zlokalizowany nad pompą głębinową (do montażu i demon-
tażu pompy), drugi służący jako wejściowy dla obsługi. Przy serwisowym otworze wejściowym 
zamontować naprzemiennie stopnie złazowe co 30 cm. Włazy metalowe zamykane na kłódkę. 

W obudowie studni na przyłączu wodociągowym zamontować klapę zwrotną kołnierzową 
DN100, zasuwę odcinającą kołnierzową DN100, łącznik kompensacyjny kołnierzowy DN100. 
Zamontować trójnik kołnierzowy DN=100/50/100. Na odejściu Dn50 - zamontować kurek pro-
bierczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, manometr. Zakończyć  zaworem odcinającym i koń-
cówką do węża strażackiego DN50 (płukanie, pompowanie próbne). Przejście rurociągu przez 
ścianę studni – zastosować systemowe przejścia szczelne DN100.   
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. O 
terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia 
prac. Zlokalizowano skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną, deszczową, energetyczną telekomuni-
kacyjną. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne wykonywać 
ze szczególna ostrożnością, w pobliżu sieci wyłącznie ręcznie. Zlokalizowane przewody zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Na zlo-
kalizowanych przewodach energetycznych zamontować dwudzielne rury osłonowe Arot  po trwa-
łym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przez służby energetyczne. 
 
6. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP 
Plan BIOZ – w dalszej części opracowania. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z 
pełnym odeskowaniem ścian w miejscu włączenia i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za skrzyżowa-
niem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachy-
leniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia 
wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm 
piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z 
gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
 
7. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do instalacji należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o. o. 
w Rynie. Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie roz-
poczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PGKiM Sp. z o. o. w Rynie oraz zinwenta-
ryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącze wodociągowe poddać de-
zynfekcji podchlorynem sodu i płukaniu. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.  
Obszar oddziaływania obiektu: „Przyłącze wodociągowe” na działkach o nr geod. 42/1, 40/7, 
37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn - nie wykracza poza granice w/w działek objętych inwe-
stycją 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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INSTAL PROJEKT mgr in ż. MAREK JATKOWSKI 
11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2  

 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt:  
Przyłącze wodociągowe do studni nr 5, obudowa studni  
Działki nr geod. 42/1, 40/7, 37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn 
 
Inwestor:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rynie 
11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10 
 
Projektant: 
mgr inż. Marek Jatkowski,  
Plac Dworcowy 2, 11-500 Giżycko 
 ____________________________________________________________________ 
 

Zakres robót. 
Przyłącza  wodociągowe,  obudowa studni. 

Istniejące obiekty budowlane. 
Istniejące i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, budynek technologiczny. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu prac. 
Uzbrojenie podziemne, głębokie wykopy. 

Przewidywane zagrożenia. 
Możliwość przysypania ziemią w miejscu i czasie prowadzenia robót ziemnych, potrącenia upadki, porażenie prą-
dem. 

Instrukta że BHP. 
Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szko-
lenia należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez od-
powiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie bhp. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wykonywania 
robót oraz wytyczne do prowadzenia prac. 

Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, zapewnienia energii i wo-
dy, zapewnienia oświetlenia, urządzenia składowiska materiałów, zapewnienia zaplecza sanitarnego. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z pełnym oszalowaniem 
ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym 
nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etc.) – 
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bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. 
Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy 
ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. Nie dopuszcza się 
wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez 
zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm (lub atestowanych wyprasek) układanych pozio-
mo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie ate-
stowane stalowe rozkręcane rozpory lub inne rozwiązania systemowe). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać wyso-
kości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu roz-
pór przed przystąpieniem prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać warstwy 
zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęsz-
czanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zacho-
wanie szczególnej ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 
z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po 
zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabi-
nę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecz-
nej odległości 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany jego są obudowane 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu ustawić porę-
cze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis „osobom po-
stronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 

- Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub sta-
lowymi elementami obudowy 

- W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski krawężnikowe 
Roboty montażowe. 
Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się ściśle do 
opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” i instrukcji montażu uzbrojenia. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu i bez-
pieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. 
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Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą 
być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący 
urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Mapa do celów projektowych 1: 500 
- Operat wodno-prawny opracowywany równolegle 
- Wytyczne inwestora  

 
2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni Nr 5 (do uj-
mowania wód głębinowych) do stacji uzdatniania wody. Opracowanie obejmuje przyłącze wody i 
obudowę studni. 
 
3. Przyłącza wodociągowe. 
Trasę i spadki przyłącza podano w części graficznej opracowania. Rurociąg należy ułożyć na 
podsypce piaskowej grubości 0,10 m. Wykonać z rur PE 100 D=110 mm SDR 11. Połączenia 
rurociągów PE – zgrzewanie doczołowe. 
 
Włączenie do instalacji technologicznej w budynku - pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGKiM 
Sp. z o. o. w Rynie. Wejście do budynku SUW - zastosować przejście PE/stal DN=110/100 koł-
nierzowe 
Włączenie do istniejącego rurociągu nierdzewnego – poprzez montaż (wcinka) trójnika kołnie-
rzowego DN-150/100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej + kołnierze na istniejącym rurociągu 
DN150. Na odejściu zamontować przepustnicę odcinającą DN100 montaż międzykołnierzowy. 
Rurociągi i kształtki w wykonaniu ze stali nierdzewnej grubość ścianki 3 mm. Na poziomym od-
cinku zamontować wodomierz kołnierzowy typ MNW100-NKO wyposażony w kontaktronowo - 
optoelektroniczny nadajnik impulsów (jak istniejące na dopływie z istniejących studni). Na wej-
ściu przyłącza do budynku przepustnica międzykołnierzowa DN100, dalej kolano i odcinek pro-
sty przed wodomierzem Lmin=50 cm. Wcinka do istniejącej instalacji technologicznej wiąże się z 
wyłączeniem stacji na czas jej wykonania - w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o. o. Rozbudowa au-
tomatyki i sterowania SUW – nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zlecić firmie ser-
wisującej automatykę technologii uzdatniania wody. 
 
4. Obudowa studni nr 5. 

Wykonać  szczelną studnię z prefabrykowanych kręgów żelbetowych Dw=2000 mm. 
Obudowa wyniesiona ponad teren minimum 0,7 m. Otwory włazowe D=600 mm na płycie górnej 
wykonać w taki sposób aby jeden był zlokalizowany nad pompą głębinową (do montażu i demon-
tażu pompy), drugi służący jako wejściowy dla obsługi. Przy serwisowym otworze wejściowym 
zamontować naprzemiennie stopnie złazowe co 30 cm. Włazy metalowe zamykane na kłódkę. 

W obudowie studni na przyłączu wodociągowym zamontować klapę zwrotną kołnierzową 
DN100, zasuwę odcinającą kołnierzową DN100, łącznik kompensacyjny kołnierzowy DN100. 
Zamontować trójnik kołnierzowy DN=100/50/100. Na odejściu Dn50 - zamontować kurek pro-
bierczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, manometr. Zakończyć  zaworem odcinającym i koń-
cówką do węża strażackiego DN50 (płukanie, pompowanie próbne). Przejście rurociągu przez 
ścianę studni – zastosować systemowe przejścia szczelne DN100.   
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. O 
terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia 
prac. Zlokalizowano skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną, deszczową, energetyczną telekomuni-
kacyjną. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne wykonywać 
ze szczególna ostrożnością, w pobliżu sieci wyłącznie ręcznie. Zlokalizowane przewody zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Na zlo-
kalizowanych przewodach energetycznych zamontować dwudzielne rury osłonowe Arot  po trwa-
łym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przez służby energetyczne. 
 
6. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP 
Plan BIOZ – w dalszej części opracowania. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z 
pełnym odeskowaniem ścian w miejscu włączenia i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za skrzyżowa-
niem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachy-
leniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia 
wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm 
piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z 
gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
 
7. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do instalacji należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o. o. 
w Rynie. Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie roz-
poczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PGKiM Sp. z o. o. w Rynie oraz zinwenta-
ryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącze wodociągowe poddać de-
zynfekcji podchlorynem sodu i płukaniu. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.  
Obszar oddziaływania obiektu: „Przyłącze wodociągowe” na działkach o nr geod. 42/1, 40/7, 
37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn - nie wykracza poza granice w/w działek objętych inwe-
stycją 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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INSTAL PROJEKT mgr in ż. MAREK JATKOWSKI 
11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2  

 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt:  
Przyłącze wodociągowe do studni nr 5, obudowa studni  
Działki nr geod. 42/1, 40/7, 37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn 
 
Inwestor:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rynie 
11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10 
 
Projektant: 
mgr inż. Marek Jatkowski,  
Plac Dworcowy 2, 11-500 Giżycko 
 ____________________________________________________________________ 
 

Zakres robót. 
Przyłącza  wodociągowe,  obudowa studni. 

Istniejące obiekty budowlane. 
Istniejące i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, budynek technologiczny. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu prac. 
Uzbrojenie podziemne, głębokie wykopy. 

Przewidywane zagrożenia. 
Możliwość przysypania ziemią w miejscu i czasie prowadzenia robót ziemnych, potrącenia upadki, porażenie prą-
dem. 

Instrukta że BHP. 
Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szko-
lenia należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez od-
powiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie bhp. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wykonywania 
robót oraz wytyczne do prowadzenia prac. 

Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, zapewnienia energii i wo-
dy, zapewnienia oświetlenia, urządzenia składowiska materiałów, zapewnienia zaplecza sanitarnego. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z pełnym oszalowaniem 
ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym 
nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etc.) – 
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bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. 
Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy 
ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. Nie dopuszcza się 
wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez 
zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm (lub atestowanych wyprasek) układanych pozio-
mo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie ate-
stowane stalowe rozkręcane rozpory lub inne rozwiązania systemowe). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać wyso-
kości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu roz-
pór przed przystąpieniem prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać warstwy 
zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęsz-
czanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zacho-
wanie szczególnej ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 
z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po 
zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabi-
nę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecz-
nej odległości 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany jego są obudowane 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu ustawić porę-
cze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis „osobom po-
stronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 

- Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub sta-
lowymi elementami obudowy 

- W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski krawężnikowe 
Roboty montażowe. 
Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się ściśle do 
opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” i instrukcji montażu uzbrojenia. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu i bez-
pieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. 
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Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą 
być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący 
urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Mapa do celów projektowych 1: 500 
- Operat wodno-prawny opracowywany równolegle 
- Wytyczne inwestora  

 
2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni Nr 5 (do uj-
mowania wód głębinowych) do stacji uzdatniania wody. Opracowanie obejmuje przyłącze wody i 
obudowę studni. 
 
3. Przyłącza wodociągowe. 
Trasę i spadki przyłącza podano w części graficznej opracowania. Rurociąg należy ułożyć na 
podsypce piaskowej grubości 0,10 m. Wykonać z rur PE 100 D=110 mm SDR 11. Połączenia 
rurociągów PE – zgrzewanie doczołowe. 
 
Włączenie do instalacji technologicznej w budynku - pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGKiM 
Sp. z o. o. w Rynie. Wejście do budynku SUW - zastosować przejście PE/stal DN=110/100 koł-
nierzowe 
Włączenie do istniejącego rurociągu nierdzewnego – poprzez montaż (wcinka) trójnika kołnie-
rzowego DN-150/100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej + kołnierze na istniejącym rurociągu 
DN150. Na odejściu zamontować przepustnicę odcinającą DN100 montaż międzykołnierzowy. 
Rurociągi i kształtki w wykonaniu ze stali nierdzewnej grubość ścianki 3 mm. Na poziomym od-
cinku zamontować wodomierz kołnierzowy typ MNW100-NKO wyposażony w kontaktronowo - 
optoelektroniczny nadajnik impulsów (jak istniejące na dopływie z istniejących studni). Na wej-
ściu przyłącza do budynku przepustnica międzykołnierzowa DN100, dalej kolano i odcinek pro-
sty przed wodomierzem Lmin=50 cm. Wcinka do istniejącej instalacji technologicznej wiąże się z 
wyłączeniem stacji na czas jej wykonania - w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o. o. Rozbudowa au-
tomatyki i sterowania SUW – nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zlecić firmie ser-
wisującej automatykę technologii uzdatniania wody. 
 
4. Obudowa studni nr 5. 

Wykonać  szczelną studnię z prefabrykowanych kręgów żelbetowych Dw=2000 mm. 
Obudowa wyniesiona ponad teren minimum 0,7 m. Otwory włazowe D=600 mm na płycie górnej 
wykonać w taki sposób aby jeden był zlokalizowany nad pompą głębinową (do montażu i demon-
tażu pompy), drugi służący jako wejściowy dla obsługi. Przy serwisowym otworze wejściowym 
zamontować naprzemiennie stopnie złazowe co 30 cm. Włazy metalowe zamykane na kłódkę. 

W obudowie studni na przyłączu wodociągowym zamontować klapę zwrotną kołnierzową 
DN100, zasuwę odcinającą kołnierzową DN100, łącznik kompensacyjny kołnierzowy DN100. 
Zamontować trójnik kołnierzowy DN=100/50/100. Na odejściu Dn50 - zamontować kurek pro-
bierczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, manometr. Zakończyć  zaworem odcinającym i koń-
cówką do węża strażackiego DN50 (płukanie, pompowanie próbne). Przejście rurociągu przez 
ścianę studni – zastosować systemowe przejścia szczelne DN100.   
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. O 
terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia 
prac. Zlokalizowano skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną, deszczową, energetyczną telekomuni-
kacyjną. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne wykonywać 
ze szczególna ostrożnością, w pobliżu sieci wyłącznie ręcznie. Zlokalizowane przewody zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Na zlo-
kalizowanych przewodach energetycznych zamontować dwudzielne rury osłonowe Arot  po trwa-
łym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przez służby energetyczne. 
 
6. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP 
Plan BIOZ – w dalszej części opracowania. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z 
pełnym odeskowaniem ścian w miejscu włączenia i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za skrzyżowa-
niem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachy-
leniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia 
wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm 
piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z 
gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
 
7. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do instalacji należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o. o. 
w Rynie. Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie roz-
poczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PGKiM Sp. z o. o. w Rynie oraz zinwenta-
ryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącze wodociągowe poddać de-
zynfekcji podchlorynem sodu i płukaniu. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.  
Obszar oddziaływania obiektu: „Przyłącze wodociągowe” na działkach o nr geod. 42/1, 40/7, 
37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn - nie wykracza poza granice w/w działek objętych inwe-
stycją 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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INSTAL PROJEKT mgr in ż. MAREK JATKOWSKI 
11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2  

 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt:  
Przyłącze wodociągowe do studni nr 5, obudowa studni  
Działki nr geod. 42/1, 40/7, 37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn 
 
Inwestor:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rynie 
11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10 
 
Projektant: 
mgr inż. Marek Jatkowski,  
Plac Dworcowy 2, 11-500 Giżycko 
 ____________________________________________________________________ 
 

Zakres robót. 
Przyłącza  wodociągowe,  obudowa studni. 

Istniejące obiekty budowlane. 
Istniejące i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, budynek technologiczny. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu prac. 
Uzbrojenie podziemne, głębokie wykopy. 

Przewidywane zagrożenia. 
Możliwość przysypania ziemią w miejscu i czasie prowadzenia robót ziemnych, potrącenia upadki, porażenie prą-
dem. 

Instrukta że BHP. 
Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szko-
lenia należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez od-
powiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie bhp. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wykonywania 
robót oraz wytyczne do prowadzenia prac. 

Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, zapewnienia energii i wo-
dy, zapewnienia oświetlenia, urządzenia składowiska materiałów, zapewnienia zaplecza sanitarnego. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z pełnym oszalowaniem 
ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym 
nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etc.) – 
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bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. 
Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy 
ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. Nie dopuszcza się 
wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez 
zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm (lub atestowanych wyprasek) układanych pozio-
mo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie ate-
stowane stalowe rozkręcane rozpory lub inne rozwiązania systemowe). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać wyso-
kości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu roz-
pór przed przystąpieniem prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać warstwy 
zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęsz-
czanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zacho-
wanie szczególnej ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 
z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po 
zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabi-
nę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecz-
nej odległości 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany jego są obudowane 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu ustawić porę-
cze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis „osobom po-
stronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 

- Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub sta-
lowymi elementami obudowy 

- W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski krawężnikowe 
Roboty montażowe. 
Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się ściśle do 
opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” i instrukcji montażu uzbrojenia. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu i bez-
pieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. 



 6

Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą 
być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący 
urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
- Mapa do celów projektowych 1: 500 
- Operat wodno-prawny opracowywany równolegle 
- Wytyczne inwestora  

 
2. Cel i zakres opracowania. 
Celem opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni Nr 5 (do uj-
mowania wód głębinowych) do stacji uzdatniania wody. Opracowanie obejmuje przyłącze wody i 
obudowę studni. 
 
3. Przyłącza wodociągowe. 
Trasę i spadki przyłącza podano w części graficznej opracowania. Rurociąg należy ułożyć na 
podsypce piaskowej grubości 0,10 m. Wykonać z rur PE 100 D=110 mm SDR 11. Połączenia 
rurociągów PE – zgrzewanie doczołowe. 
 
Włączenie do instalacji technologicznej w budynku - pod nadzorem i w uzgodnieniu z PGKiM 
Sp. z o. o. w Rynie. Wejście do budynku SUW - zastosować przejście PE/stal DN=110/100 koł-
nierzowe 
Włączenie do istniejącego rurociągu nierdzewnego – poprzez montaż (wcinka) trójnika kołnie-
rzowego DN-150/100 w wykonaniu ze stali nierdzewnej + kołnierze na istniejącym rurociągu 
DN150. Na odejściu zamontować przepustnicę odcinającą DN100 montaż międzykołnierzowy. 
Rurociągi i kształtki w wykonaniu ze stali nierdzewnej grubość ścianki 3 mm. Na poziomym od-
cinku zamontować wodomierz kołnierzowy typ MNW100-NKO wyposażony w kontaktronowo - 
optoelektroniczny nadajnik impulsów (jak istniejące na dopływie z istniejących studni). Na wej-
ściu przyłącza do budynku przepustnica międzykołnierzowa DN100, dalej kolano i odcinek pro-
sty przed wodomierzem Lmin=50 cm. Wcinka do istniejącej instalacji technologicznej wiąże się z 
wyłączeniem stacji na czas jej wykonania - w uzgodnieniu z PGKiM Sp. z o. o. Rozbudowa au-
tomatyki i sterowania SUW – nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zlecić firmie ser-
wisującej automatykę technologii uzdatniania wody. 
 
4. Obudowa studni nr 5. 

Wykonać  szczelną studnię z prefabrykowanych kręgów żelbetowych Dw=2000 mm. 
Obudowa wyniesiona ponad teren minimum 0,7 m. Otwory włazowe D=600 mm na płycie górnej 
wykonać w taki sposób aby jeden był zlokalizowany nad pompą głębinową (do montażu i demon-
tażu pompy), drugi służący jako wejściowy dla obsługi. Przy serwisowym otworze wejściowym 
zamontować naprzemiennie stopnie złazowe co 30 cm. Włazy metalowe zamykane na kłódkę. 

W obudowie studni na przyłączu wodociągowym zamontować klapę zwrotną kołnierzową 
DN100, zasuwę odcinającą kołnierzową DN100, łącznik kompensacyjny kołnierzowy DN100. 
Zamontować trójnik kołnierzowy DN=100/50/100. Na odejściu Dn50 - zamontować kurek pro-
bierczy w wykonaniu ze stali nierdzewnej, manometr. Zakończyć  zaworem odcinającym i koń-
cówką do węża strażackiego DN50 (płukanie, pompowanie próbne). Przejście rurociągu przez 
ścianę studni – zastosować systemowe przejścia szczelne DN100.   
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5. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy nie zaszły zmiany w uzbrojeniu podziemnym. O 
terminie rozpoczęcia powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego i ustalić tok prowadzenia 
prac. Zlokalizowano skrzyżowanie z siecią kanalizacyjną, deszczową, energetyczną telekomuni-
kacyjną. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne wykonywać 
ze szczególna ostrożnością, w pobliżu sieci wyłącznie ręcznie. Zlokalizowane przewody zabez-
pieczyć przed uszkodzeniem w porozumieniu z właścicielami uzbrojenia podziemnego. Na zlo-
kalizowanych przewodach energetycznych zamontować dwudzielne rury osłonowe Arot  po trwa-
łym odłączeniu od napięcia i dopuszczeniu do wykonywania prac przez służby energetyczne. 
 
6. Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wytyczne BHP 
Plan BIOZ – w dalszej części opracowania. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z 
pełnym odeskowaniem ścian w miejscu włączenia i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za skrzyżowa-
niem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z nachy-
leniem skarp nie większym niż 1:1,5. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia 
wykopów zastosować igłofiltry. Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 30 cm 
piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy ochronnej rury, zasypkę wykonywać z 
gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
 
7. Próby i odbiory robót. 
Przed rozpoczęciem robót termin włączenia się do instalacji należy uzgodnić z PGKiM Sp. z o. o. 
w Rynie. Na 14 dni wcześniej, powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o terminie roz-
poczęcia prac i uzgodnić tok prowadzenia robót.  
Przyłącze zgłosić do odbioru (przed zasypaniem) do PGKiM Sp. z o. o. w Rynie oraz zinwenta-
ryzować geodezyjnie. Całość poddać próbie na szczelność. Przyłącze wodociągowe poddać de-
zynfekcji podchlorynem sodu i płukaniu. Roboty wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysło-
we " oraz wytycznymi COBRTI Instal. 
 
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA.  
Obszar oddziaływania obiektu: „Przyłącze wodociągowe” na działkach o nr geod. 42/1, 40/7, 
37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn - nie wykracza poza granice w/w działek objętych inwe-
stycją 
 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 
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INSTAL PROJEKT mgr in ż. MAREK JATKOWSKI 
11-500 GIŻYCKO, PLAC DWORCOWY 2  

 

 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
Obiekt:  
Przyłącze wodociągowe do studni nr 5, obudowa studni  
Działki nr geod. 42/1, 40/7, 37/1, 37/2, 359 obręb 0001 miasto Ryn 
 
Inwestor:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Rynie 
11-520 Ryn, ul. Konrada Wallenroda 10 
 
Projektant: 
mgr inż. Marek Jatkowski,  
Plac Dworcowy 2, 11-500 Giżycko 
 ____________________________________________________________________ 
 

Zakres robót. 
Przyłącza  wodociągowe,  obudowa studni. 

Istniejące obiekty budowlane. 
Istniejące i projektowane podziemne uzbrojenie terenu, budynek technologiczny. 

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie przy wykonywaniu prac. 
Uzbrojenie podziemne, głębokie wykopy. 

Przewidywane zagrożenia. 
Możliwość przysypania ziemią w miejscu i czasie prowadzenia robót ziemnych, potrącenia upadki, porażenie prą-
dem. 

Instrukta że BHP. 
Szkolenia pracowników należy przeprowadzić jako szkolenie wstępne, okresowe i na stanowisku pracy. Odbyte szko-
lenia należy potwierdzić na piśmie i załączyć do akt osobowych. Nie wolno dopuścić do pracy pracowników bez od-
powiednich kwalifikacji i szkoleń w zakresie bhp. Bezpośredni nadzór nad pracownikami ich bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy spoczywa na kierowniku budowy (majstrze) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla 
życia lub zdrowia ludzi należy bezzwłocznie wstrzymać prace i podjąć działania w celu usunięcia zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegające niebezpieczeństwom wykonywania 
robót oraz wytyczne do prowadzenia prac. 

Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót w zakresie, co najmniej: ogrodzenia 
terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonaniu dróg, wyjść i przejść dla pieszych, zapewnienia energii i wo-
dy, zapewnienia oświetlenia, urządzenia składowiska materiałów, zapewnienia zaplecza sanitarnego. 
Roboty ziemne. 
Głębokości wykopów podano w części graficznej opracowania. Wykopy wykonywać ręcznie z pełnym oszalowaniem 
ścian szczególnie w miejscu montażu uzbrojenia (studnie, zasuwy, wcinki itd.) i w pobliżu ( 2 m przed i 2 m za 
skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym). Pozostałe wykopy można wykonywać mechanicznie z bezpiecznym 
nachyleniem skarp nie większym niż 1:1,5. Wykopy do montażu uzbrojenia (wcinki, studnie, przepompownie etc.) – 
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bezwzględnie szalowane. W przypadku wystąpienia wód gruntowych do odwodnienia wykopów stosować igłofiltry. 
Ułożone rury obsypać ręcznie z ubiciem do wysokości 20 cm piaskiem drobno i średnioziarnistym. Powyżej warstwy 
ochronnej rury, zasypkę wykonywać z gruntu rodzimego z mechanicznym zagęszczaniem warstwami, co 20 cm.  
Roboty ziemne – podstawowe zasady BHP. 
Wykopy wykonywane ręcznie wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym odeskowaniem ścian. Nie dopuszcza się 
wykonywania wykopów ręcznych wąskoprzestrzennych o głębokości większej od 1,0 m poniżej poziomu terenu bez 
zabezpieczeń. Obudowę wykopu wykonać z desek grubości 50 mm (lub atestowanych wyprasek) układanych pozio-
mo oraz drewnianych nakładek pionowych i rozpór każdorazowo docinanych do szerokości wykopu (względnie ate-
stowane stalowe rozkręcane rozpory lub inne rozwiązania systemowe). Odeskowanie wykopu winno następować 
stopniowo w miarę głębienia wykopu, przy czym przestrzeń czasowo nieodeskowana nie powinna przekraczać wyso-
kości 0,30 m. Ostatnia górna deska winna wystawać, co najmniej 0,15 m ponad krawędź wykopu. Po wykonaniu roz-
pór przed przystąpieniem prac należy sprawdzić sztywność zabitych rozpór.  
Rozdeskowanie wykopu po montażu rurociągów wykonywać w następujący sposób: układać i zagęszczać warstwy 
zasypki na wysokość 5-10 cm od spodu kolejnej deski, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wypełnianie i zagęsz-
czanie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deskę. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zacho-
wanie szczególnej ostrożności – równolegle z zasypką, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 
Wykopy wykonywane mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp minimum 1:1,5. Należy wyznaczyć w 
terenie strefę niebezpieczną minimum 6 m. Koparka winna być ustawiona w odległości, co najmniej 0,6 m poza kli-
nem odłamu wyznaczonego dla danej kategorii gruntu. Zabronione jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparka, nawet w czasie jej postoju. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania 
łyżki gruntem jest zabronione. W czasie przejazdu koparki wysięgnik powinien znajdować się w położeniu zgodnym 
z kierunkiem jazdy koparki, a łyżka powinna być opuszczona do wysokości 1 m nad terenem. W czasie przerwy i po 
zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemię, podwozie zablokować, zatrzymać silnik i zamknąć kabi-
nę. 
Podstawowe zasady zabezpieczania wykopów: 

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m poniżej poziomu terenu, należy wykonać bezpieczne zejście 
(wyjście) dla pracowników 

- Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m 

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy oraz skarp 

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecz-
nej odległości 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli 
ściany jego są obudowane 

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 
umocnione 

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu 

- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy wokół wykopu ustawić porę-
cze ochronne (wysokość minimum 1,1 m, odległość od wykopu min. 1 m) zaopatrzone w napis „osobom po-
stronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy światła ostrzegawcze 

- W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy przykryć balami 

- Przy przejściach dla pieszych, niezależnie od ustawionych barier, wykopy należy zabezpieczyć deskami lub sta-
lowymi elementami obudowy 

- W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki przenośne wyposażone w poręcze i deski krawężnikowe 
Roboty montażowe. 
Montaż elementów wodociągu wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów wyrobów. Stosować się ściśle do 
opracowania „Instrukcją projektowania, montażu i układania rur PCV-U i PE” i instrukcji montażu uzbrojenia. Pra-
cowników wyposażyć środki ochrony indywidualnej. Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu i bez-
pieczeństwo, zapewnić asekurację poprzez wieloosobowe wykonywanie prac. 
Maszyny i urządzenia wykorzystywane na placu budowy. 
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Stosować się ściśle do DTR i instrukcji urządzeń. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą 
być używane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji. Pracownicy obsługujący 
urządzenia i maszyny muszą posiadać wymagane i aktualne kwalifikacje. 
 

mgr inż. Marek Jatkowski 


