WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA:
1. Sieci wod.-kan. naleŜy projektować w ciągach pieszo-jezdnych dróg i ulic.
2. KaŜdy punkt poboru wody musi być opomiarowany.
3. Do kaŜdego obiektu naleŜy przewidzieć oddzielne przyłącza z moŜliwością odcięcia wody.
4. W przypadku budynków mieszkalno-usługowych oraz wyposaŜenia w instalacje p.poŜ. naleŜy
przewidzieć rozdział opomiarowania wody do celów mieszkalnych, usługowych
i p.poŜ.
5. W dokumentacji naleŜy dobrać typ wodomierza, który podlegał będzie weryfikacji WiK Sp. z o.o. w
DzierŜoniowie, informacje te umieścić w opisie technicznym projektu,
- wodomierz na cele socjalne dobierają, dostarczają i montują w gotowym, prawidłowo wykonanym
podejściu słuŜby techniczne WiK Sp. z o.o. DzierŜoniów, zakup i montaŜ wodomierza do pomiaru
wody na cele p.poŜ. leŜy w gestii inwestora.
6. Wodomierz zaprojektować na typowej konsoli montaŜowej, w odległości do 1 m od ściany
zewnętrznej obiektu przez które przechodzi przyłącze, na wysokości 0,4 – 1,0 m nad poziomem
posadzki.
7. Zestawy wodomierzowe naleŜy zamontować zgodnie z PN-91/M-54910 uwzględniając konieczność
zachowania prostych odcinków rurociągu o długości min. 5 d przed wodomierzem i 3 d za
wodomierzem, w połoŜeniu poziomym, zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Wodomierze naleŜy zabezpieczyć przed zamarzaniem jeŜeli są montowane
w pomieszczeniach nieogrzewanych, osłona przeciw zamarzaniu musi umozliwić odczyt i wymianę.
9. Zawór antyskaŜeniowy, filtr siatkowy naleŜy przewidzieć na instalacji wewnętrznej za zestawem
wodomierzowym (za zaworem odcinającym z kurkiem spustowym).
10. Wykonane przyłącze wodociągowe naleŜy poddać próbie szczelności (0,6 MPa), zgodnie
z PN-84/B-10725 oraz przeprowadzić płukanie i dezynfekcję.
11. Zabrania się łączenia instalacji wodociągowej zaopatrywanej w wodę z sieci miejskiej
z instalacją wody pochodzącej z innych źródeł.
12. Sieci i przyłącza wodociągowe naleŜy projektować z rur PE.
13. Włączenie przyłączy wodociągowych do sieci naleŜy przewidzieć poprzez opasko-nawiertki lub
trójniki i zasuwy.
14. W przypadku, gdy długość przyłącza wodociągowego jest większa od 15 m wodomierz naleŜy
zaprojektować w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na posesji inwestora, zgodnie z PN.
15. Studzienki wodomierzowe naleŜy przewidzieć o średnicy wewn. min. 425 (dla studzienek
z tworzyw sztucznych) i 1200 (dla studzienek z kręgów betonowych).
16. Minimalne zagłębienie projektowanych sieci i przyłączy wodociągowych wynosi 1,3 m powyŜej
górnej krawędzi rury.
Zalecane zagłębienie: 1,40 – 1,80 m.
17. Zabezpieczenie p.poŜ. obiektów (hydranty wewnętrzne lub zewnętrzne) moŜna rozwiązać w dwojaki
sposób:
A.
projektując jedno przyłącze wodociągowe z dwoma wodomierzami – do celów
socjalnych i p.poŜ. (preferowane rozwiązanie),
B.
projektując jedno przyłącze wodociągowe z wodomierzem sprzęŜonym (pierwszy
zakup wodomierza sprzęŜonego leŜy w gestii Inwestora).
18. Sieci kanalizacyjne sanitarne naleŜy projektować z rur PCW lub kamionkowych.
19. Minimalne zagłębienie projektowanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych wynosi 1,0 m od górnej
krawędzi rurociągu.
20. Od istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu zachować nie mniejsze niŜ normatywne
odległości oraz odpowiednie kąty skrzyŜowań.
21. Odcinki sieci i przyłączy wod.-kan. posadowić na warstwie piasku o grubości min. 10 cm stosując
jednocześnie obsypkę do wysokości min. 20 cm ponad górną krawędź rurociągu o odpowiednim
zagęszczeniu.
22. Przyłącze kanalizacji sanitarnej naleŜy podłączyć do sieci kanalizacji sanitarnej, zabrania się
odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej i odwrotnie.

23. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej naleŜy przewidzieć poprzez studnię rewizyjną betonową Ø
1200 mm (studnie betonowe) lub Ø min. 315 (studnie PE).
24. Na przyłączu kanalizacji sanitarnej, na terenie posesji inwestora naleŜy przewidzieć studnię
rewizyjną, stanowiącą granicę eksploatacji.
25. Oznaczenia graficzne i literowe zasuw, hydrantów itp. winny być zgodne z zasadami określonymi w
obowiązujących PN.
26. Przejścia przez fundamenty, ściany, posadzki naleŜy przewidzieć w rurach osłonowych.
27. Przewody wodociągowe zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego
z przewodem umoŜliwiającym wykrycie wodociągu w terenie przyrządem.
W projekcie naleŜy zamieścić następujące uwagi:
A. wpięcie projektowanego przyłącza wodociągowego do sieci wykonują pracownicy WiK Sp. z o.o. w
DzierŜoniowie na zlecenie Inwestora,
B. próbę szczelności oraz wykonanie robót zanikowych naleŜy zgłosić do odbioru do WiK Sp. z o.o. w
DzierŜoniowie,
C. zgłosić rozpoczęcie robót w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem,
D. wszystkie materiały uŜyte do budowy sieci i przyłączy wodociągowych muszą posiadać aktualne
atesty PZH do przesyłu wody pitnej,
E. wytyczenie trasy sieci i przyłączy oraz inwentaryzację powykonawczą naleŜy zlecić uprawnionemu
geodecie,
F. dobór i dostarczenie wodomierza do celów socjalnych wykonują pracownicy WiK Sp. z o.o. w
DzierŜoniowie,
G. całość robót naleŜy zgłosić do odbioru w WiK Sp. z o.o. w DzierŜoniowie, ul. Kilińskiego 25A,
H. przed przystąpieniem do ułoŜenia przyłączy naleŜy dokonać sprawdzenia głębokości ułoŜenia sieci
wodociągowej poprzez wykonanie punktowego wykopu w miejscu włączenia projektowanego
przyłącza gdyŜ moŜe on być wykonany na innej głębokości niŜ załoŜona w projekcie na podstawie
rzędnych geodezyjnych terenu,
I. Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
J. Do odbioru naleŜy przedłoŜyć:
- uzgodnioną dokumentację projektową;
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną;
- atesty PZH na zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej;
- atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty na zastosowane materiały;
- protokoły badań i sprawdzeń (odbioru podsypki, obsypki oraz robót zanikowych, próby szczelności,
dezynfekcji, płukania itp.).
Dokumentacja winna zawierać:
- uprawnienia projektanta oraz zaświadczenie o przynaleŜności do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa,
- informację BIOZ,
- oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,
- w razie konieczności wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. p.poŜ.,
- warunki techniczne wydane na kwestionariuszu uzgodnień wstępnych,
- wypis i wyrys dla działek przez które przebiegają przyłącza wod.-kan.
- rysunki szczegółowe (wodomierza, zaworu antyskaŜeniowego, studzienek kanalizacyjnych, włazów itp.),
- informację do kogo naleŜy wystąpić o zajęcie pasa drogowego,
- zgody właścicieli posesji,
- wpis do Księgi Wieczystej słuŜebności gruntowej.
DzierŜoniów, 01.09.2010 r.

