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Opis  techniczny

Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o następujące materiały :

 zlecenie inwestora,

 plany sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 500 ,

 niezbędne uzgodnienia,

 obowiązujące przepisy i normy.

.Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt  budowlany   przyłącza  wodociągowego

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

Warunki gruntowo-wodne

Na  trasie  przyłącza  występują  grunty  gliniaste  i  lokalne  grunty

organiczne – kategorii III -IV. Można będzie spotkać gruzowiska.

Wody gruntowe na głębokościach układania rurociągów nie występują.

Trasy rurociągów

Projektowane przyłącza  wodociągowego przebiegać będzie  na terenie

działki inwestora. Na trasie wykopów nie występują kable telekomunikacyjne i

energetyczne. Przed rozpoczęciem wykopów należy  sprawdzić czy nie zostały

wykonane na trasie wykopu sieci podziemne.

Przyłącze wodociągu

Projektuje  się  włączenie  przyłącza  wodociągowego  do  istniejącej

wodociągu miejskiego, znajdującego się w chodniku ulicy Mazurskiej. Wcinkę

do wodociągu wykonać za pomocą nawiertki  z zasuwą typu Nwz. Na trasie
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przyłącza  wykonać  studnię  wodomierzową,  należy  zamontować  w  niej

wodomierz skrzydełkowy 2,5 m3/h, filtr dn20, zawory odcinające dn20, zawór

antyskażeniowy Dn20. Przyłącze należy wykonać z rur PE 100 SDR11 PN 16 ø

32x3,0  mm  o  długości  20,6mb.  Zastosowane  rury  PE  muszą  posiadać

odpowiedni  atest  dopuszczający  je  do  stosowania  w  budownictwie  .

Zaprojektowane głębokości i spadki rurociągów dostosowano do istniejącego

ukształtowania  terenu,  głębokości  posadowienia  istniejących  urządzeń

podziemnych  oraz  głębokości  wodociągu  w  punktach  włączenia.  Głębokość

posadowienia  rurociągu  wynosi  średnio  1,80  m  i  należy  ją  bezwzględnie

przestrzegać ze względu na granice przemarzania gruntu. Szczegóły dotyczące

trasy  przebiegu  projektowanego  przyłącza  wodociągowego  zostały

przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-

wysokościowym w skali 1:500. Przyłącze wodociągowe po ułożeniu, w stanie

odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody

w celu dokonania odbioru technicznego  Przed i za wodomierzami zamontować

zawory  odcinające  kulowe.  Istniejącą  instalację  wodociągową  należy

przełączyć do nowego przyłącza.
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Oświadczenie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118z 
późniejszymi zmianami) oświadczamy, że dokumentacja 
projektowa:

„Projekt budowlany  przyłącza wod. do budynku 
mieszkalnego dwurodzinnego w gm. Gołdapi ul. 
Mazurska 13 dz. nr dz. nr 1960/50”

została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gołdap; 18 maj 2021

Wykonał:

mgr inż. Przemysław Milanowski

WAM/0067/PWOS/09
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM
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