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OPIS TECHNICZNY 

do PZT – przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej dla WC dz. nr 377/10 oraz nr  280/4.
Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 

- plan zagospodarowania terenu 
- projekt budowlany-architektura 
- zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia

do sieci wodno-kanalizacyjnych wydane przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja 
pismo nr DI/1730/2015 z dn. 04.11.2015r, DI/1962/2015 z dn. 29.12.2015

2. ZAKRES OPRACOWANIA
 
Projekt obejmuje opracowanie w zakresie instalacji zewnętrznych:

- przyłączy wody
- przyłączy kanalizacji sanitarnej

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Sieć wodociągowa

Istniejące wodociągowe sieci miejskie:
- wA150 wzdłuż koryta rzeki oraz wA100 w Alej Śląskiej
- wA100 w Alei Śląskiej

3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej

Istniejąca sieć miejska kanalizacji sanitarnej Ø400 w ulicy Parkowej oraz 
- ks400 w ulicy Parkowej
- ks200 pomiędzy ul. Moniuszki a ulicą Pocztową

4. Przyłącza wody

Zapotrzebowanie wody 

Czas działania: toaleta przeznaczona jest do działania 24 godz./dobę, wszystkie dni 
tygodnia, przez cały rok.

Według danych producenta toalet 
średnia dzienna liczba użytkowników wynosi - 87 os/dobę
średnia miesięczna – 2610 os/mc 
maks. zużycie dobowe wynosi – 15dm3/os, 1,5m3/dobę

zużycie wody wg przyborów dla pojedynczego WC wynosi:
dla 1 miski ustępowej i jednej umywalki – q= 0,20l/s (0,72m3/h)
dla powyższego zużycia wody dobrano: 

- przyłącze PEHD SDR11 PE100 De30x3,0/ wg wytycznych producenta toalet/
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prędkość wody dla odcinka L=51,1m w = 0,38m/s, opory H = 0,48m sł. wody 
prędkość wody dla odcinka L=11,4m w = 0,38m/s, opory H = 0,11m sł.wody.

- wodomierz główny skrzydełkowy JS -1,6, dn15   
-     zawór antyskażeniowy dn15 typ EA-RV 284 

Przyłącze wykonać z rur ciśnieniowych PEHD PE100 SDR11 de32x3,0

Wpięcie do istniejącej sieci wodociągowej wA150 oraz wA100 wykonać za pomocą nawiertki
NWZ NT dn150/32 PN16 oraz NWZ NT dn100/32 PN16 wraz zasuwą odcinającą klinową
dn25. Zasuwa  z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Położenie armatury oznakować
emaliowaną tabliczką informacyjną.

Wodomierz Dn15 wraz zaworami kulowymi Dn25 oraz zaworem antyskażeniowym 

EA-RV 284  Dn15  montować w studni wodomierzowej dn1000mm PE .

Wodomierz należy zabezpieczyć przed zamarznięciem i uszkodzeniem

Studnie przykryć włazem dn600 KL. D400

Przewody należy układać w wykopie na głębokościach podanych na profilu, na podsypce 
piaskowej gr. min 10cm., oraz obsypką piaskową gr. min 10cm.

Po ułożeniu rur i wykonaniu prób szczelności na ciśnienie 1,0MPa wg PN-81/B-10725 
przewody należy przepłukać wodą, a następnie chlorować.

Prace montażowe polegające na bezpośrednim włączeniu do sieci wodociągowej wykonują 
nieodpłatnie pracownicy Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja.

Roboty ziemne

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu i dezynfekcji rurociąg zasypać piaskiem na 
grubość min 0,1m ponad wierzch rury ubijając po bokach .                     

Trasę przyłącza należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 
200mm z zatopioną wkładką metalową, na wysokości 30cm nad grzbietem rury.

W miejscach kolizji z innymi sieciami, przed przystąpieniem do wykonywania wykopu należy 
powiadomić użytkowników-właścicieli sieci podziemnych o  rozpoczęciu robót. 

Wykopy należy wykonywać mechanicznie, z wyjątkiem miejsc skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym, które należy wykonać ręcznie. Przy ewentualnym występowaniu 
wody w wykopie należy wykonać jego odwodnienie. Rury należy układać w suchym wykopie.

Ściany wykopów zabezpieczyć obudową szczelną rozpieraną stosując np. lekkie boksy 
plastikowo-stalowe o wytrzymałości 20 kN/m2 prod. Przed. WYKOPY-SERWIS Wronki.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić właścicieli 
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczęciu.

Przed zasypaniem wykopu należy powiadomić służby geodezyjne o zakończeniu robót, w 
celu wykonania pomiarów wysokościowych i zaznaczenia trasy rurociągów na mapach 
geodezyjnych. 

5. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Ilość ścieków przyjęto równą zużywanej wody tj.
średnia dzienna liczba użytkowników wynosi - 87 os/dobę

średnia miesięczna – 2610 os/mc 
maks. zużycie dobowe wynosi – 15dm3/os, 1,5m3/dobę

Ilość ścieków wg przyborów-kanalizacja sanitarna
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Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej toalety kanałem 160PCV do 
projektowanej studzienki inspekcyjnej dn425 PE i dalej kanałem 16PCV do sieci miejskiej. 
Dla odpływu ścieków qmax=0,87l/s i kanału Ø160 o spadku 1,5% prędkość przepływu 
V=0,54m/s, wypełnienie h=14,4% a dla kanału o spadku 1,0% prędkość przepływu V=0,47%,
wypełnienie h=16,0%.

Odprowadzenie ścieków z projektowanych toalet wykonać z rur litych PVC-U SDR34 SN8 
prod. np. WAVIN Metalplast-Buk. 

Studzienki inspekcyjne przykryć  włazem żeliwnym Ø425 kl. D400 

Prace montażowe polegające na bezpośrednim włączeniu do sieci kanalizacyjnej wykonują 
nieodpłatnie pracownicy Spółki Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja.

PO  ZAKOŃCZONYCH  PRACACH  BUDOWLANYCH  WYKONAĆ  CZYSZCZENIE  ORAZ
KAMEROWANIE WYKONANYCH PRZYŁĄCZY DO MIEJSCA WŁĄCZENIA.

Roboty ziemne

Wykopy należy  wykonywać  mechanicznie,  z  wyjątkiem miejsc  skrzyżowań  z  istniejącym
uzbrojeniem podziemnym, które należy wykonać ręcznie. Przy ewentualnym występowaniu
wody w wykopie należy wykonać jego odwodnienie. Rury należy układać w suchym wykopie.

Przed ułożeniem rur w wykopie należy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową  gr.15cm 
którą należy dokładnie ubić ręcznie.

Przewód kanalizacyjny należy przysypać co najmniej 10cm warstwą piasku.

Po wykonaniu podsypki, ułożeniu rurociągu i wykonaniu obsypki przystąpić do zasypywania 
wykopu.  Kanał zasypywać ręcznie do wysokości 50cm nad rurę, warstwami 10-15cm 
ubijanymi  ręcznie.  Ponad  warstwą  50cm  zasypywać mechanicznie. Wierzchnią warstwę 
terenu należy przywrócić do stanu pierwotnego. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu 
wykonywać równocześnie po obu stronach kanału, tak aby zapobiec jego ewentualnemu 
przesunięciu. Podsypkę, podbudowę oraz pozostałą część gruntu zagęścić do wskaźnika nie
mniej niż Wz=0,98. Do zasypywania używać gruntów sypkich bez kamieni i części 
organicznych. 

Ściany wykopów zabezpieczyć obudową szczelną rozpieraną stosując np. lekkie boksy 
plastikowo - stalowe o wytrzymałości 20 kN/m2 prod. Przed. WYKOPY-SERWIS Wronki.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić właścicieli 
uzbrojenia podziemnego o ich rozpoczęciu.

Przed zasypaniem wykopu należy powiadomić służby geodezyjne o zakończeniu robót, w 
celu wykonania pomiarów wysokościowych i zaznaczenia trasy kanału na mapach 
geodezyjnych.
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6. UWAGI KOŃCOWE

Sieci i przyłącza należy wykonać zgodnie z projektem i w oparciu o :
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"-część II 
- BN-88/88-3602  "Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze."
- Rozporządzenie  MI  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać

budynki, Dz.U.nr75 z 2002r. i Nr 201 z 2008r.
- PN-81/B-10725  "Wodociągi.  Przewody  zewnętrzne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze." 
- BN-88/88-3602  "Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze." 
- PN-81/B-10700  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i

badania przy odbiorze.

Roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. Przejścia przez wykopy zabezpieczyć
kładkami lub pomostami. 
Wykopy wzdłuż ulic, dróg i miejsc szczególnie uczęszczanych należy zabezpieczyć. 
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