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OPIS TECHNICZNY 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

o Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 
o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej w gminie 
Trzebownisko – Uchwała nr XXVII/275/09  Rady Gminy Trzebownisko z dn. 
24 lipca 2009 r   

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku 
Naukowo-Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej na trenie gminy 
Głogów Młp. – Uchwała nr XL/374/2009  Rady Miejskiej w Głogowie 
Małopolskim z dn. 21 lipca 2009 r   

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Rudnej Małej– Uchwała nr XL/375/2009  Rady Miejskiej w 
Głogowie Małopolskim z dnia 21 lipca 2009 r. 

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury 
technicznej w Jasionce – Uchwała nr XXVII/274/09  Rady Gminy 
Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r 

o „Raport oddziaływania na �rodowisko dla planowanego przedsi�wzi�cia : 
Uzbrojenie Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w Jasionce” oprac. 
mgr in�. A. Kojder sierpie� 2009 r 

o „�rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi�wzi�cia PN Uzbrojenie 
terenu Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3  
w Jasionce”- Decyzja Wójta Gminy Trzebownisko O�R-7627-A-11/09  
z dnia 6 X 2009 r. 

o Dokumentacja geotechniczna pod budow� sieci drogowej oprac. mgr Emil 
Nowak,  maj 2009 r 

o Dokumentacja geotechniczna pod budow� uzbrojenia terenu oprac. mgr Emil 
Nowak,  czerwiec 2009 r 

o Warunki techniczne uzyskane od dostawców mediów 
o Obowi�zuj�ce normy i normatywy  
o “Warunki techniczne przył�czenia do sieci wodoci�gowej terenów PPNT strefa 

S1,S2,S3 w Jasionce nr TT-401/911/2008 z dnia 02.09.2008r – wydane przez 
MPWiK Rzeszów nr TR-1/4094/82/09 z dnia 26-03-2009 r. 

o „Uzgodnienie koncepcji przeło�enia sieci wodoci�gowej PVC 225” 
Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Trzebownisko GPW-� 51/214/09 z dnia 
23.04.2009 r 

o Uzgodnienie skrzy�owania projektowanej drogi, kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodoci�gu i gazoci�gu z istniej�cym gazoci�giem wysokiego 
ci�nienia DN 100 w m. Rudna Mała  przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w 
Tarnowie nr TT-4528- 219/09   Jas/GG/02 z dnia 26.08.2009 r 

o Uzgodnienie  trasy drogi oraz trasy sieci wodoci�gowej, gazowej, energetycznej, 
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura techniczn� na 
terenie PPN-T II etap strefa S1-3 przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji  
i Urz�dze� Wodnych w Rzeszowie IRZ-505/693/09 z dnia 09.09.2009.   

o Opinia ZUDP Nr 1553/09 z dnia 29.09.09 r. 
o Opinia ZUDP Nr 1813/09 z dnia 14.10.09 r. 
o Wizja w terenie 
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodoci�gowej 
dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce.  
Sie� ma zapewnia� dostaw� wody dla obszaru o powierzchni ok. 51 ha poło�onego 
na południe od terenu lotniska Jasionka.  

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 

Teren inwestycji pod wzgl�dem morfologicznym stanowi fragment Płaskowy�u 
Kolbuszowskiego nachyleniu w kierunku południowym. Pod wzgl�dem 
geologicznym poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej 
niecki wypełnionej nie zaburzonymi osadami morskimi. Wyst�puj� one na 
gł�boko�ci około 16-19m. Przykrywaj� je plejstoce�skie osady wodnolodowcowe  
w postaci piasków �rednioziarnistych z domieszk� �wirów oraz pospółek, w stropie 
wilgotnych �rednio zag�szczonych, ni�ej mokrych zag�szczonych. Lokalnie 
przewarstwiaj� je wkładki gruntów słabo spoistych piasków i �wirów gliniastych lub 
pyłów  z domieszk� �wirów. 

Warunki hydrogeologiczne 

Wod� gruntow� na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gł�boko�ci od 0,6 m ppt 
do 3,0 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne.  

3. SIE� WODOCI�GOWA 

Doprowadzenie wody do projektowanej sieci wodoci�gowej na terenie PPNT S1-3 
nast�pi z sieci wodoci�gowej dla m. Rzeszowa poprzez sie� wodoci�gow�
tranzytow� o �rednicy 315 wraz z pompowni� wody. Projekt sieci tranzytowej 
stanowi oddzielne opracowanie. Ci�nienie sieci wodoci�gowej w miejscu wł�czenia  
(HP1) wynosi 5 atm. 

Sie� wodoci�gowa.

Sie� wodoci�gow� nale�y wykona� z rur PE 100 PE-HD (SDR-17) 1,0 MPa 
ł�czonych za pomoc� zgrzewania czołowego .  
Materiały u�yte do monta�u sieci wodoci�gowej (rury, kształtki, armatura) powinny 
posiada� atest dopuszczaj�cy ich do u�ywania przy przesyłaniu wody do picia i na 
potrzeby gospodarcze wydany przez  COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocen�
higieniczn�" wydan� przez Pa�stwowy Zakład Higieny - Warszawa. 
Gł�boko�� posadowienia wodoci�gu pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko��
przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz 
wynosi 1,0 m wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  
Bloki oporowe na sieci wodoci�gowej nale�y wykona� wył�cznie pod zasuwami.  
Na wykonanym wodoci�gu przed zasypaniem na gł�boko�ci 40 cm od terenu uło�y�
ta�m� lokalizacyjno-ostrzegawcz� z wkładk� metalow�   
Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci wodoci�gowej : 
� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 315  
� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 110  
� Budowa sieci wodoci�gowej z rur PE 100 SDR17 dz 180  
Przeło�enie fragmentu istniej�cej sieci wodoci�gowej PE 200 przy przej�ciu  
pod projektowan� drog�.  
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�rednice głównego odcinka wodoci�gu dobrano z uwzgl�dnieniem zasilania w wod�
terenu PPN-T strefa S1 Jasionka. 

Uzbrojenie sieci wodoci�gowej.

Na projektowanej sieci wodoci�gowej, w w�złach rozgał�	nych oraz w 
odległo�ciach ok. 400 m zaprojektowano zasuwy odcinaj�ce �eliwne z mi�kkim 
uszczelnieniem.  
Zasuwy zaopatrzone b�d� w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne. 
W odległo�ciach co ok. 100 m zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z odci�ciem 
zasuwami �eliwnymi  mi�kkim uszczelnieniem.  
Wszystkie w�zły wodoci�gowe nale�y wykona� z kształtek �eliwnych wodoci�gowych. 
W�zły monta�owe wykona� jak w cz��ci rysunkowej. 

Roboty ziemne

Na trasie sieci nale�y usun�� warstw� humusu. Humus i nadkład czasowo zdj�ty 
z terenu wykopów b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce  
i rekultywacji terenu po uko�czeniu robót. Roboty ziemne pod wodoci�g w wi�kszo�ci 
wykonywane b�d� mechanicznie. W miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy r�czne z 
zachowaniem szczególnej ostro�no�ci. 
Roboty ziemne zwi�zane z budow� sieci wodoci�gowej z rur  PE powinny by�
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”.  
Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�� wykopu pod rury  
o �rednicy do 315 mm winna wynosi� 0,85-1,15 m.  
W strefie wysokich wód gruntowych wykopy nale�y wykona� jako w�skoprzestrzenne  
o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  
�ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, 
za pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o 
grubo�ci 50 mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych 
nakładek pionowych i rozpór. Mo�liwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopów 
obudowy systemowej typu segmentowego . 
Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez 
odeskowanie oraz zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie 
nale�ycie odwodnionym.  
Nale�y liczy� si� z powstaniem w trakcie odwadniania rozlu	nienia gruntu rodzimego 
w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza �cian wykopu . Nale�y wi�c zapewni�
bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunków do zabezpieczania gruntu 
rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie – zwłaszcza w górnej cz��ci umocnienia. 
Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad 
wierzch rury) nale�y wykona� z piasku sypkiego drobno-�rednio- lub gruboziarnistego 
bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by� zag�szczona w procencie co 
najmniej równym zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 
Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie
było kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury.  
Na obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje  
si� wykonywanie wykopów  skarpowych bez obudowy, z obudow� szczeln�  
w strefie kanałowej. 
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Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� rur� warstw� piasku 
grubo�ci 10 cm. Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym 
przestrzegaj�c jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego) 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  
z jednoczesnym usuwaniem deskowania. Zasypywanie wykopu nale�y wykona� po 
dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej 

Odwodnienie wykopów

Przy wykonywaniu sieci wodoci�gowej w rejonie rowów poziom wód gruntowych 
jest wysoki i dochodzi do 0,6 m ppt. W tym przypadku przewiduje si� odwodnienie 
wykopów za pomoc� igłofiltrów rozmieszczonych po obu stronach wykopu w 
rozstawie 1,0 m przy wydajno�ci jednego igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Na pozostałych 
odcinkach poziom wód gruntowych jest ni�szy (1.5-2 m ppt.) lecz miejscami istnieje 
mo�liwo�� napływu wód do wykopu. 
W tym wypadku zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez 
specjalne studnie wykonane z kr�gów betonowych 
 600 o gł�boko�ci 1,5m poni�ej 
dna wykopu umieszczone w odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc�
igłofiltrów .  
Poziom wody gruntowej nale�y utrzymywa� na zało�onym poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania ruroci�gu. 
Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi� dopiero po przykryciu ruroci�gu. 
Wykonawca w kalkulacji kosztów odwodnienia musi uwzgl�dni� mo�liwo��
podniesionego poziomu wód gruntowych w stosunku do podanego wg bada�. 
Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�� inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 

Wymagane odległo�ci przy prowadzeniu sieci wodoci�gowej

Odległo�� skrajni przewodów sieci wodoci�gowych od urz�dze� podziemnych i 
naziemnych powinna wynosi�: 

• od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych  0.80 m 
 ( w miejscu skrzy�owa� na kabel nało�y� rur� ochronn�) 
• od przewodów kanalizacyjnych     1,4 m 
• od pasa drzew        2.0 m 
• od słupów o�wietleniowych, telekomunikacyjnych   2,0 m 
• od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych  2,0 m 
• od ogrodze�        1,5 m 
• od gazoci�gów �redniego ci�nienia     1,5 m 

Skrzy�owania z przeszkodami

W miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem nale�y wykona� przekopy 
próbne w celu dokładnego ich zlokalizowania. Istniej�ce przewody nale�y zabezpieczy�
przed załamaniem poprzez podwieszenie lub uj�cie rurami połówkowymi 
z podparciem na �cianach wykopu.  

Skrzy�owanie z gazoci�giem wysokiego ci�nienia  

Na trasie projektowanej sieci wodoci�gowej wyst�puje skrzy�owanie z istniej�cym 
gazoci�giem wysokiego ci�nienia dn 100 .  
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Przy skrzy�owaniu wodoci�gu z gazoci�giem wysokiego ci�nienia nale�y zachowa�
odległo�� mi�dzy zewn�trznymi �ciankami rury wodoci�gowej i gazoci�gu zgodnie  
z zał�czonym profilem. Odległo�� ta nie mo�e by� mniejsza od 0,25 m. 
Projektowane uzbrojenie na sieci wodoci�gowej (hydranty, zasuwy) musz� by�
zlokalizowane min. 15 m od zewn�trznych  �cianek gazoci�gu.  
Po obu stronach gazoci�gu, wodoci�g nale�y oznakowa� za pomoc� słupków 
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.  
Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie 
pod nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-
SYSTEM Sp.z.o.o oddz. W Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie 

Skrzy�owanie z kablami elektrycznymi 

Wykopy w pobli�u kabli telekomunikacyjnych nale�y wykonywa� r�cznie a na kable 
zało�y� rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z projektowanymi drogami  

Wszystkie przej�cia pod drogami zabezpieczy� rurami ochronnymi o długo�ci 
pozwalaj�cej na wyprowadzenie ko�ców rur o 0,5 m poza skarp� rowów przydro�nych. 
Rury ochronne wykona� z rur PE100 SDR11 i rur stalowych według rysunku 
szczegółowego. Długo�ci rur zostały okre�lone w cz��ci rysunkowej.  

Przekraczanie rowów  

Przekroczenia rowów nale�y wykona� w rurze ochronnej stalowej. Miejsca przej��
nale�y oznakowa� słupami betonowymi. Dno i �ciany rowów na odcinku 
skrzy�owania z proj. sieciami  nale�y umocni� płytami „krata” uło�onymi na 
chudym betonie. Długo�� odcinak rowu do umocnienia okre�lono w cz��ci 
rysunkowej projektu.

Rury ochronne 

Rury ochronne wykona� z rur PE100 SDR11 lub rur stalowych według rysunku 
szczegółowego a długo��, materiał i �rednice rur ochronnych zostały okre�lone    
w cz��ci rysunkowej. Rura ochronna stalowa powinna by� fabrycznie zabezpieczona 
antykorozyjnie kilkuwarstwow� otulin� z materiałów antykorozyjnych. Ko�ce rury 
ochronnej nale�y uszczelni� piank� poliuretanow� na odcinku 30 cm i zabezpieczy�
gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa). 

Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe nale�y umieszcza� przy wszystkich w�złach (odgał�zieniach, zmianach 
kierunku) oraz pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy 
powinien by� tak ustawiony, aby sw� tyln� �cian� opierał si� o grunt nienaruszony.  
W przypadku braku mo�liwo�ci spełnienia tego warunku, nale�y przestrze� mi�dzy 
tyln� �cian� bloku a gruntem rodzimym zala� betonem klasy B15 przygotowanym na 
miejscu.  
Odległo�� mi�dzy blokiem oporowym i �ciank� przewodu wodoci�gowego powinna 
by� nie mniejsza ni� 0,10 m. Przestrze� mi�dzy przewodem a blokiem nale�y zala�
betonem klasy B15 izoluj�c go od przewodu dwoma warstwami papy.  
Wykop do rz�dnej wierzchu bloku mo�na wykonywa� dowoln� metod�, natomiast 
poni�ej -do rz�dnej spodu bloku -wykop nale�y pogł�bi� r�cznie tu� przed jego 
posadowieniem, zgodnie z norm�BN-81/9192-04,  
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale�y zasypywa� (do rz�dnej wierzchu bloku) 
od strony przewodu wodoci�gowego.  
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Oznakowanie wodoci�gu

Tras� sieci wodoci�gowej nale�y oznakowa� lokalizacyjn� ta�m� ostrzegawcz�  
montowan� 40 cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodoci�gowej powinna by�
oznakowana za pomoc� jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN –B-09700. 
Przej�cia wodoci�gu pod drogami oraz rowami nale�y oznakowa� za pomoc� słupków 
znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko.
Oznakowanie wodoci�gu wykona� zgodnie z PN-86/B-09700 stosuj�c typowe tabliczki 
informacyjne montuj�c je w widocznych miejscach. 

Próby

Prób� hydrauliczn� nale�y przeprowadzi� po uło�eniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
poruszeniem. Próby ci�nieniowe nale�y wykona� na ci�nienie 1,0 MPa. Wodoci�g 
uwa�a si� za szczelny je�eli ci�nienie próbne utrzymywane jest przez okres 30 min. 
Próby nale�y wykona� w obecno�ci dostawcy wody tj. MPWiK Rzeszów. 
Przed oddaniem do eksploatacji sie� powinna by� poddana płukaniu i dezynfekcji. 
Ruroci�g przed oddaniem do eksploatacji nale�y dokładnie przepłuka� i przeprowadzi�
dezynfekcj�. 
Dezynfekcj� przeprowadzi� podchlorynem sodu lub wapna zawieraj�cego co 
najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny. 
Po dezynfekcji przewody ponownie przepłuka�, a wod� podda� analizie 
bakteriologicznej. 

Odbiory wodoci�gu

Odbiory techniczne robót składaj� si� z odbioru technicznego cz��ciowego dla robót 
zanikaj�cych i z odbioru ko�cowego po zako�czeniu budowy. Badania przy odbiorze 
powinny by� zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki bada� powinny by� wpisane 
do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów cz��ciowych, projektem z 
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami bada� bakteriologicznych, 
wynikami bada� stopnia zag�szczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacj�
geodezyjn� jest przedło�ony podczas spisywania protokołu odbioru ko�cowego na 
podstawie którego przekazuje si� inwestorowi wykonan� sie�. 

UWAGA!. 

1. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 

materiałów  

( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) Zamawiaj�cy dopuszcza 

oferowanie urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach 

techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z 

wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów 

technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej 

wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej. 

2. Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur 

z tworzyw sztucznych , „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodoci�gowych „–zeszyt 3 oraz przepisami w zakresie BHP. 
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