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OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, Ŝe niniejszy Projekt Budowlany przyłącza wody dotyczący budowy targowiska na płycie Rynku 

w Janowie przy pl. Grunwaldzkim (dz. nr ewid. 357/1, część 357/3, część 357/4, obr. 0006 Janów) został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dn. 
07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. nr207, poz.2016 z 2003 r. z późn, zmianami) oraz Rozp. Ministra 
Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. ws. szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr120, poz.1133 z 
2003 r. z późn. zmianami). 
 
 PROJEKTANT: 

mgr inŜ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ 
SPECJALNOŚĆ: SANITARNA 

 NR UPRAWNIEŃ: 717/01 
 
 
 
 
 

PONIśSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. 
BEZ ZGODY AUTORÓW NIE MOśE ODSTĘPOWANA W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BĄDŹ OSOBOM FIZYCZNYM,  

A TAKśE NIE MOśNA W NIEJ DOKONYWAĆ ZMIAN I PRZERÓBEK. 
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) 
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1. INFORMACJE O PROJEKCIE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na podstawie: 
– zlecenia Inwestora, 
– podkładów budowlano-architektonicznych, 
– uzgodnień z Inwestorem, 
– warunków technicznych, 
– obowiązujących przepisów i norm branŜowych. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przyłącza wody dla inwestycji polegającej na budowie 
targowiska na płycie rynku w Janowie (działka o nr ewid. 357/1). 

 
2. PRZYŁĄCZE WODY 

Przyłącze wykonać z istniejącego wodociągu biegnącego w drodze gminnej po północnej stronie Placu 
Grunwaldzkiego.  Włączenie do wodociągu naleŜy zrealizować poprzez nawiertkę DN110/50 mm zintegrowaną z 
zasuwą odcinającą DN50 mm. Zasuwę zabudować z obudową i skrzynką uliczną zabezpieczoną przed osiadaniem 
krąŜkiem betonowym. Pod zasuwą wykonać blok podporowy. 

Wodomierz wraz z zaworem antyskaŜeniowym klasy EA i armaturą odcinającą zamontowany będzie w 
projektowanej studni wodomierzowej. 

Przyłącze wykonać z rur PEHD klasy 100 SDR 11 o średnicy DN40x3,7 mm. Przewód ułoŜyć na 10 cm 
podsypce piaskowej, którą naleŜy zagęścić i wyprofilować. Po ułoŜeniu przewodu rurociąg naleŜy obsypać 10cm 
warstwą piasku. 

 Nad przewodem z rur PE ułoŜyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową. Końcówkę 
taśmy naleŜy wyprowadzić do skrzynki zasuwy, połączenia taśmy muszą zapewnić ciągłość przewodności 
elektrycznej.  

Przyłącze zasilać będzie przybory sanitarne w altanie. 
Po ułoŜeniu przewodu przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. Próba szczelności wg 

załącznika A.27 do normy PN-EN 805. Po pozytywnym wyniku prób przewód przepłukać, a następnie pobrać wodę 
do badań bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadałaby warunkom wody do picia przewód naleŜy 
zdezynfekować, a następnie przepłukać wodą i powtórzyć badanie. 

 
2.1. DOBÓR WODOMIERZA 

Dobiera się wodomierz skrzydełkowy JS2,5–02 DN15 mm o ciągłym strumieniu objętości 2,5 m3/h i 
maksymalnym strumieniu objętości przepływu 3,125 m3/h. 
 Za wodomierzem zamontować naleŜy zawór antyskaŜeniowy klasy EA DN32 mm, np. typu EA291NF, firmy 
SOCLA. 
 Wodomierz zamontowany będzie w projektowanej studni wodomierzowej wykonanej z kręgów betonowych 
DN1000 mm z włazem typu cięŜkiego. Studnię wyposaŜyć w stopnie złazowe. Wykonać szczelne przejścia rur przez 
ściany studni. 
 Wodomierz zabudować na konsoli. 
 
2.2. ANALIZA HYDRAULICZNA PRZYŁ ĄCZA 

Przepływ obliczeniowy dla proj. przyłącza:   q=0,6 l/s = 2,16 m 3/h 
 

Zestawienie prędkości i strat ciśnienia dla przepływu obliczeniowego: 

odcinek średnica 
[mm] 

prędko ść 
[m/s] 

długo ść 
[m] 

jednostkowa 
strata ci śnienia 

[mH 2O/m] 

całkowita strata 
ciśnienia 
[mH 2O] 

przył ącze DN40 PE 0,72 52,0 0,022 1,15 
 
3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do szczelnego zbiornika o pojemności 10 m3 
(wg odrębnego opracowania). 

 
4. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne prowadzić i zabezpieczyć naleŜy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z 
2003 r. wraz z późniejszymi zmianami), Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. nr118, poz.1263 z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami). 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi sieciami wykopy 
wykonywać ręcznie. Szczególną ostroŜność zachować przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z kablami elektrycznymi. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami 
(szalunkami). Minimalna szerokość wykopu w świetle szalunku winna wynosić 0,80 m z tym, Ŝe odległość od 
szalunku do zewnętrznej ściany rury winna wynosić min. 35 cm. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym, warstwę 20 cm, do głębokości projektowanego 
wykopu wykonywać ręcznie tak, aby nie naruszyć rodzimego gruntu poniŜej planowanego wykopu. 

W zaleŜności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału mają zastosowanie podsypki: 
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– dno wykopu stanowią grunty suche piaszczyste-piaski grube, średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 > d 
> 0,05 mm i nie zawierające kamieni. Rury mogą być układane bezpośrednio na wyrównanym podłoŜu rodzimym 
z wyprofilowanym dnem, stanowiącym łoŜysko nośne rury kanałowej, 

– dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierające kamienie, grunty spoiste jak 
gliny i iły. Rury układać na 20 cm podłoŜu zagęszczonego piasku, 

– dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły torfy i inne o niezbyt głębokim zaleganiu. NaleŜy usunąć 
w/w grunt i zastąpić go zagęszczonym piaskiem do wysokości posadowienia rury. 

Na czas wykonywania robót inne sieci krzyŜujące się lub zbliŜające się do wykopu naleŜy odpowiednio 
zabezpieczyć tak, aby spełniały swoje zadania. 

Zabezpieczenie skrzyŜowań z innym uzbrojeniem: 
� skrzyŜowania z kablami eNN naleŜy zabezpieczyć rurami AROT typu PS DN120 mm, 
� skrzyŜowania z kablami eWN naleŜy zabezpieczyć rurami AROT typu PS DN160 mm, 
– skrzyŜowania z kablami telekomunikacyjnymi naleŜy zabezpieczyć rurami AROT typu PS DN80 mm, 
– skrzyŜowania z gazociągiem zabezpieczyć rurą ochronną o średnicy większej o dwie dymensje od rury 

przewodowej i długości 3,0 m. 
 

Podczas montaŜu przewodu wykop powinien być odwodniony. Do odwodnienia wykopów na czas trwania 
robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło wody jest powyŜej 0,50 m ponad dnem 
projektowanego wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niŜ 0,5 m ponad dno wykopu podczas 
prowadzenia robót naleŜy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu 
rowu odwadniającego lub drenaŜu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Sposób odwodnienia wykopu 
pozostawia się w gestii Wykonawcy z uwagi na brak danych o sprzęcie dostępnym dla wykonawcy oraz stanu 
faktycznego poziomu wód gruntowych na poszczególnych odcinkach budowanego uzbrojenia 

UWAGA! Zako ńczenie studzienek i uło Ŝenie włazów wykona ć w czasie robót nawierzchniowych 
celem wypoziomowania włazu z nawierzchni ą. 

Po uło Ŝeniu uzbrojenia podziemnego wykop nale Ŝy zasypa ć piaskiem do wysoko ści min. 30 cm nad 
powierzchni ę rury. Pozostał ą zasypk ę wykona ć z gruntu rodzimego. Wska źnik zag ęszczenia zasypki na całej 
głęboko ści: Is ≥0,95. 
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1. PLAN BiOZ – INFORMACJA 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Informację dot. planu BiOZ opracowano na podstawie m.in.: 
– Projekt Budowlany instalacji sanitarnych, 
– Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.; tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. (Dz.U.nr207, poz.2016 z późn. 

zmianami), 
– Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z późn. 
zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr108, poz.953 
z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 30.08.2004 r. ws. warunków i trybu postępowania ws. rozbiórek 
nieuŜytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. nr198, poz.2043 z późn. zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U. nr129, poz.844 z późn. zmianami), 

– Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w miejscu pracy (I szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdroŜenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 
tymczasowych lub ruchomych budowach (VIII szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 dyrektywy 
89/391/EWG), (92/57/EWG), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. ws. zbliŜania ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących maszyn, 

– Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z późn. zmianami), 
– Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z późn. zmianami), 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z późn. zmianami). 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przyłącza wody dla inwestycji polegającej na budowie 
targowiska na płycie Rynku w Janowie (działka o nr ewid. 357/1). 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie i 
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren budowy, dojść oraz 
dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref 
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie miejsc magazynowania sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego. 
 
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE 
 Na terenie objętym robotami sanitarnymi nie ma elementów zagospodarowania terenu mogących stworzyć 
zagroŜenie dla wykonania powyŜszych robót. 
 
1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA 
 Przy montaŜu przyłącza wody moŜe powstać zagroŜenie związane z wykonywaniem robót ziemnych oraz 
przenoszeniem urządzeń o duŜym cięŜarze. 
 
1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a 
takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montaŜowych oraz 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 NaleŜy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi maszyn i 
urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania robót naleŜy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych 
na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie, którego naleŜy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń.  
W trakcie wykonywania prac naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopu. 
 
1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w 
tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzieŜ roboczą i 
ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, obuwie ochronne) z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, 
wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń związanych z wykonywaną pracą. 
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Wszelkie uŜyte urządzenia i materiały ochronne powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty, a pracownicy 
stosowne badania. 
 NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów 
najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i urządzeń 
przeciwpoŜarowych. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węŜe 
gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości). 
 Teren budowy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru, oraz, w zaleŜności od potrzeb w system 
sygnalizacji poŜarowej. NaleŜy regularnie sprawdzać, konserwować i uzupełniać powyŜszy sprzęt zgodnie z 
wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa 
oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie moŜe powodować zagroŜenia poraŜeniem prądem elektrycznym. 
Sztuczne oświetlenie nie moŜe powodować: wydłuŜonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń 
odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych. 
 Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoŜe oraz trwałą, wytrzymałą i 
stabilną konstrukcję nośną. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci, np.: elektroenergetycznych, 
gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych musi być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być wykonywane od istniejących sieci. Przecięcia z istniejącymi 
przewodami naleŜy zabezpieczyć przez odpowiednie podwieszenie oraz załoŜenie rur ochronnych. Prowadzenie 
robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych naleŜy wykonać ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w 
miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady 
powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i być umieszczone w odległości nie mniejszej niŜ 1,0 m od 
krawędzi wykopu. 
 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. Wykopy wykonać jako umocnione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
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ZAŁĄCZNIKI 
UPRAWNIENIA I WPIS DO ŚOIIB PROJEKTANTA 
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WARUNKI TECHNICZNE 
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OPINIA NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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