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Warszawa , 19.11.2020r. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Stosownie  do  art. 20  ust. 4  Prawa  Budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z poz. zmianami) , 
oświadczamy , że  niniejszy PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy przyłącza 
wodociągowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czernikowskiej 128 na 
działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 obręb 50614 Śródmieście, w jedn. ew. 146510_8 w Warszawie jest 
zgodny z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  jest  kompletny  
z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć  
 
Projektant : 
 
 
 
 
mgr   inż.  TOMASZ WĄSAK                              .................................................. 
                                                                                                                                                                     (  podpis ) 
 
 
 
 
 
Sprawdzający : 
 
 
 
 
mgr  inż.  Andrzej RZEPECKI                                                     ........................................................ 
                                                                                                                                                                   ( podpis  ) 
 
 
 

INFORMACJA  DOTYCZACA  BEZPIECZE ŃSTWA  I  
OCHRONY  ZDROWIA 
 
Stosownie  do  art.  20  ust.  1b  i  art.  21a  ust.  1a  przepisów  Prawa  Budowlanego  ( Dz. U. 
2016 poz. 290 ) informuje , ze  budowa  realizowana  na  podstawie  niniejszego  projektu nie  
wymaga  opracowania  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia . 
 
Projektant : 
 
 
 
 
 
mgr   inż.  TOMASZ WĄSAK                              ............................................................. 

                                                                                                    (  podpis )  
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I. OPIS TECHNICZNY  

Do projektu wykonawczego przebudowy przyłącza wodociągowego dla budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czernikowskiej 128 na dz. nr ew. 6, 7/1, 7/4 obręb 

50614 Śródmieście, w jedn. ew. 146510_8 w Warszawie.  
 

1. Podstawa opracowania  

• Zlecenie Inwestora  

• Warunki Techniczne zaopatrzenia w wodę  

        nr PRO.DRP.660.615.2020.264194.20.EB z dnia 01.10.2020 r. 

• Projekt archiwalny budynku  

• Obowiązujące przepisy i normy 
 

2. Zakres opracowania 

• Projekt przyłącza wodociągowego  DN80 żel. sferoidalne od istniejącej sieci  

 wodociągowej DN150 w ul. Czerniakowskiej.  

3. Stan istniejący  

Budynek zasilany jest z istniejącej sieci wodociągowej DN 150 przy pomocy przyłącza 

wodociągowego DN40.  

Istniejący zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN25 , Q3 = 6,3 m3/h zlokalizowany jest 

w studni z kręgów betonowych przed budynkiem.   

Budynek wyposażony jest w instalację wodociągowa przeciwpożarową oraz instalację do 

celów bytowo – gospodarczych. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasila pięć 

zaworów hydrantowych DN52 zlokalizowanych w szafkach hydrantowych naściennych na 

klatce schodowej w budynku. 

Budynek wyposażony jest w jeden pion hydrantowy DN50 wykonany z rur ze stali 

nierdzewnej 

W budynku zainstalowany został zestaw hydroforowy dla potrzeb instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej w pomieszczeniu wlotu wody do budynku 

W dniu 4 grudnia 2019 r. wykonany został przegląd instalacji wodociągowej 

przeciwpożarowej w budynku przy ul. Czerniakowskiej 128 w Warszawie. 

Badanie przeprowadzono na pięciu zaworach hydrantowych przy załączonym zestawie pomp 

przeciwpożarowych. 
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Na podstawie sporządzonego przeglądu technicznego instalacji hydrantowej H – 52 

wykonany został protokół przez uprawnionego konserwatora sprzętu do celów 

przeciwpożarowych. 

Wg informacji z protokołu badań próby pomiaru wydajności na urządzeniach gaśniczych 

zgodnie z przepisami zakończyły się niepowodzeniem z przyczyn technicznych. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) pomiar w budynku przy ul. Czerniakowskiej 128 w 

Warszawie został wykonany na dwóch hydrantach jednocześnie (strefa obiektu powyżej 500 

m2). 

Wydajność dynamiczna na pojedynczym zaworze hydrantowym przy jednoczesnej pracy 

dwóch hydrantów powinna być większa od wartości minimalnej 2,5 dm3/s przy ciśnieniu nie 

niższym niż 0,2 MPa.   

Podczas wykonywania pomiaru powyższe parametry techniczne nie zostały spełnione. 

 
 

4. Przyłącze wodociągowe 

4.1. Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno bytowe  obliczone wg.PN–92/B–1707. 

Budynek  szkolny  – wypływy normatywne : 

 

L.p.  Rodzaj punktu 
czerpalnego 

Ilość 
N 

Normatywny 
wypływ wody 

N·(qn_zimna +qn_ciepła ) 
zimna 
qn_zimna  

ciepła 
qn_ciepła  

- - szt. dm 3/s dm 3/s dm 3/s 

1. 
Bateria czerpalna 
umywalki 

9 0,07 0,07 1,26 

2. 
Bateria czerpalna 
zlewozmywaka 

9 0,07 0,07 1,26 

3. Płuczka zbiornikowa 9 0,13   1,17 
4. Wanna  9 0,15 0,15 2,70 
5. Zmywarka  5 0,15   0,75 
6. Pralka  9 0,25   2,25 

Σqn 9,39 
 

Przepływ obliczeniowy                          

q  = 0,682*(∑qn)^0,45-0,14 = 1,73 l/s = 6,22  m3/h 

Poza wodomierzem na przyłączu w studni wodomierzowej przewiduje się zainstalowanie 

zasuw kołnierzowych długich DN80,  zaworu antyskażeniowego EA DN80  
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4.2. Dobór wodomierza dla budynku 
 
Średnica projektowanego przyłącza wodociągowego  DN80 żel. sfer. o połączeniach 

kołnierzowych oraz kielichowych.  

Średnica przyłącza  pokryje  zapotrzebowanie wody dla obiektu. 

Sprawdzenie wodomierza dokonano na podstawie przepływu obliczeniowego  

określonego wg aktualnej normy / PN-92/B-01706/.  

qob byt.=1,73 l/s = 6,22 m3/h 

qob ppoż.wew.=2 * 2,5  l/s = 5,0 l/s = 18,0 m3/h  

W tym przypadku wodomierz dobrano na przepływ Qmax wg wzoru:  

QW  = Qp.poż + 0,15 * Qsoc.-byt.   

QW = 5,0 + 0,15 * 1,73  = 5,26 l/s = 18,9 m3/h 

Projektowany wodomierz sprzężony DN50 śrubowy:  

Dn - średnica nominalna wodomierza  

d - średnica przewodu na którym zainstalowany jest wodomierz 

Dn ≤ d 

50 ≤ 80 ⊕  warunek spełniony 

5. Przewód i jego ułożenie.  

 Źródłem wody dla istniejącej instalacji będzie projektowane przyłącze  wodociągowe 

DN80 żel. o połączeniach kielichowych. Projektuje się włączenie projektowanego przyłącza 

w istniejącą sieć wodociągową DN150 w ul. Czerniakowskiej przez trójnik kielichowo-

kołnierzowy MMA 150/80. Projektuje się również zasuwę kołnierzową długą DN80 z 

miękkim klinem z obudowa i skrzynką uliczną.  

Na przyłączu w odległości ok L=14,0 m od granicy działki projektuje się studnię 

wodomierzową, w której zainstalowana zostanie zasuwa kołnierzowa długa DN80 , 

wodomierz , zasuwa kołnierzowa długa DN80 oraz zawór antyskażeniowy. Studnia z 

pokrywą z zamkiem ryglowanym. 

Zgodnie  z  pismem MPWiK  ciśnienie  w  sieci  miejskiej  wynosi 0,25 MPa . 

Przewód wodociągowy zostanie ułożony w wykopie na podłożu z 10 cm piasku. Ułożony 

 przewód należy obsypać 10 do 15 cm piasku oraz uzupełnić do poziomu terenu ziemią z 

 wykopu zagęszczaną warstwami. 

Wejście przewodu wodociągowego do budynku wg  rysunku Nr 3 /profil przyłącza 

wodociągowego – schemat/. 

Przed zasypaniem przewód należy poddać próbie na ciśnienie 0,9 MPa przez 1 godzinę. Nad 
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przewodem należy ułożyć taśmę DACOR z drutem identyfikacyjnym (niebieska) 

umieszczona 30cm nad przewodem wodociągowym. 

Przejście  przewodu  wodociągowego  przez  ścianę  zewnętrzną należy  zabezpieczyć  przed  

możliwością  przenikania  gazu do  wnętrza  obiektu  przy  pomocy  zastosowania  przejścia  

szczelnego  np. firmy Interga typ „WGC” . 
 

6. Istniejący zestaw hydroforowy  

Istniejący zestaw hydroforowy zainstalowany w budynku przeznaczony jest dla potrzeb 

instalacji przeciwpożarowej. Instalacja zwymiarowana została dla dwóch jednocześnie 

działających zaworów hydrantowych DN52  o sumarycznym wypływie = 5,0 dm3/s. Ciśnienie 

na zaworze odcinającym hydrantu z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy 

prądownicy nie mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze na zaworze nie 

przekroczy 1,2 MPa.  

Z uwagi na brak odpowiedniej średnicy istniejącego przyłącza zestaw hydroforowy nie 

spełnia swojego zadania - brak odpowiedniego przepływu.  

Istniejące przyłącze DN40, ze względu na małą wydajność wody do celu przeciwpożarowych 

wymaga przebudowy. 
 

7. Obszar oddziaływania obiektu  

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , Dz. U. nr 

75/02 poz. 690 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, Dz. U. nr 213, poz. 1397 -  obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 , obręb 50614 

Śródmieście  - brak oddziaływania na inny obszar.  
 

8. Wytyczne wykonania 

Przyłącza wodociągowe należy wykonać zgodnie z Instrukcją montażu producenta rur 

opierając się na Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne 

Wykonania i Odbioru Instalacji zalecane przez Ministerstwo Infrastruktury.   

Roboty ziemne i instalacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 " Roboty ziemne - 

- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne  

wykonania" 
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9. Wytyczne BHP  
 

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 
 
 

10.  Projekt zagospodarowania terenu  

Zgodnie z §8.1. punkt 2:  

1. Przedmiot inwestycji   

Projekt zagospodarowania terenu dla budowy przyłącza wodociągowego dla budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Czerniakowskiej 128, na działce nr ew. 6, 7/1, 7/4 

obręb 50614 Śródmieście, w jedn. ew. 146510_8 w Warszawie.   

2. Stan istniejący: 

Działka, przez które będzie przechodzić projektowane przyłącza wodociągowe jest płaska, 

wykonana jest z kostki brukowej. Dojazd od ul. Czerniakowskiej . 

Na działce przez które będzie przechodzić przyłącze wodociągowe, istnieje przyłącze 

wodociągowe /do likwidacji/ , elektryczne, teletechniczne , cieplne, gazowe   

3. Stan projektowany:  

Projektuje się budowę /przebudowę/ przyłącza wodociągowego DN 80 żel. sfer. od istniejącej 

sieci wodociągowej DN150 w ul. Czerniakowskiej. Przewidziana inwestycja nie ograniczy 

dostępu do drogi publicznej. Przyjęte rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej nie 

będą miały negatywnego wpływu na istniejące. 
 

4. Nie dotyczy  
 

5. Przedmiotowe działki przez które będą przechodzić przyłącza nie są wpisane do rejestru 
zabytków ani nie podlegają ochronie konserwatorskiej  
 

6. Przedmiotowe działki przez które będą przechodzić przyłączanie znajdują się w granicach 
terenu górniczego  
 

7. Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska,higieny i zdrowia projektowanego obiektu i 
ich otoczenia. 
 

8. Planowana inwestycja podłączona będzie do istniejącej sieci w zakresie przyłączy : 

- wodociągowego - z sieci wodociągowej DN150 poprzez przyłącze DN80 żel. sfer 
- kanalizacji sanitarnej - z sieci DN400 poprzez przyłącze DN200  
 
- Inwestycja nie ograniczy dostępu odpowiedniej ilości światła dziennego do  
  pomieszczeń   przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 

- Przyłącza nie będą miały wpływu na podwyższenie hałasu, wibracji, zakłóceń  
  elektrycznych i promieniowania w okolicy. 
 

9. Nie dotyczy  
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11. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
 PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
OBIEKT : 

Przyłącze wodociągowe DN80 żel. sfer.  
 
 

ADRES: 
Ul. Czerniakowska 128   

dz. nr ew. 6, 7/1, 7/4     
obręb 50614 Śródmieście  

jedn. ew. 146510_8 Warszawa  
 

 INWESTOR:   
Miasto Stołeczne Warszawa  

  00-950 Warszawa,   
pl. Bankowy 3/5 

które reprezentuje  
Zarząd Mienia Skarbu Państwa  
00-838 Warszawa, ul. Prosta 69  

 
 
 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJ Ę  
mgr. inż. TOMASZ WĄSAK 

AL. K.E.N. 55A m 30  
02-797 Warszawa 

upr. MAZ/0149/PBS/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warszawa 

19.11.2020r. 
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1.  Zakres robót dla przebudowy przyłącza wodociągowego  na dz. nr ew. 6, 7/1, 7/4, obręb 
50614 Śródmieście w Warszawie: 

- wytyczenie  trasy  przyłącza wodociągowego, roboty  ziemne, przygotowanie  i  
zabezpieczenie  ścian  wykopów  przez  wykonanie  szalunków, ułożenie  rurociągów, 
próby  hydrauliczne, próby  ciśnieniowe, inwentaryzacja  geodezyjna, rozebranie  
szalunków  w  wykopach, zasypanie  wykopów ; 
odtworzenie  nawierzchni, próby  hydrauliczne  instalacji  kanalizacyjnej ; 
 
Lokalizacja budynku, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki czy 
terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia 
pracowników. 
Realizacja przebudowy  przyłącza wodociągowego nie powinna rodzić sytuacji 
szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio 
uczestniczących w procesie budowy. 
Zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do 
typowych problemów wykonawczych. 

       2.  Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- wykonywanie  robót  związanych  z  przyłączami  prowadzonymi  w  jezdni  wymaga   

odpowiedniego  oznakowania , zabezpieczenia  oraz  organizacji  ruchu  drogowego  
na  czas  budowy ; 

-     wykonywanie robót w wykopach i studzienkach na głębokości od 1,50 m do 5,5 m;   
-     wykonywanie  szalunków  i  deskowań  w  wykopach ; 
- praca  sprzętu  mechanicznego ; 
3. Zabezpieczenie ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w  
„Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez 
Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r  ( tekst ujednolicony – 

      Dz. U. Nr 156  z  2006 r. , poz. 1118 z dnia – z  późniejszymi  zmianami  ) 
W Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zwanym dalej ”planem bioz” należy 

uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach 
realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego zgłoszenia 
zamiaru wykonania robót budowlanych. 
4. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP. 

Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i 
instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie  oraz  uprawnienia  do pracy na 
wysokości . Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzęt, kaski 
ochronne i odzież ochronną.  
5. Uzyskanie stanu bezpieczeństwa na budowie powinno wynikać także z wymagań 
szczególnych poniższych przepisów: 
- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujących sprawy związane z 
wykonywaniem robót w sposób bezpieczny 
- normy PN-80/Z-08050 mówiącej o zabezpieczeniach przed kontaktem z  
niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi czynnikami fizycznymi, chemicznymi  
biologicznymi i psychofizycznymi 
- PN-81/N-8010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny 
- PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników 
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- Dz. U. Nr 129  poz. 844 ze zmianą Dz. U. Z 2002r. Nr 91 poz. 811 . 
6. Zalecenia wykonawcze i uwagi końcowe: 
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia robót budowlanych powinno polegać na 
   zastosowaniu parametrów bezpiecznego zagospodarowania placu budowy 
- usytuowanie stanowisk pracy w rejonie  odcinka  rurociągu  podlegającego budowie  
   wymaga opracowania harmonogramów prowadzonych prac gwarantujących 
   bezpieczeństwo pracowników 
- wzajemnego usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajów oraz lokalizacji stanowisk  
   materiałów w sposób nie powodujący kolizji 
- usytuowania i prowadzenia dróg komunikacyjnych w sposób bezpieczny dla  
   pracowników budowlanych  
- roboty rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić pod nadzorem technicznym, zgodnie  
   z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja techniczną i warunkami technicznymi  
   wykonania i odbioru robót 
- maszyny i urządzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny   
   posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa zgodności z przepisami oraz spełniać  
   wymagania przepisów i norm higienicznych, w tym także wymagania dotyczące  
   ograniczenia hałasu  
- przed podjęciem realizacji rozbudowy  budynków zaleca się sprawdzić warunki montażu  
   i przyjęte wymiary z natury w celu eliminacji różnic wymiarowych 

 
7. Przepisy omawiające szczegółowo problematykę planu bioz: 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 23  czerwca  2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz.  
1126) w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia oraz planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia . 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  roku zmieniające   
   rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego   
     ( Dz. U.  Nr  201 , poz. 1239 ). 
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 
   401 z dn. 19 marca 2003r.)  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
   wykonywania robót budowlanych . 
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r.  w 
    sprawie  ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy ( jednolity  tekst  Dz.  
    U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 1650 ). 
-  Rozp. Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002 r. , w sprawie minimalnych   
    wymagań  dotyczących   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie użytkowania      
    maszyn  przez  pracowników  w  czasie  pracy ( Dz. U. Nr 191 , poz. 1596 ) .     
-  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 
1996r. poz. 288, z późniejszymi zmianami). 
-   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w  
     sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
     (Dz. U. nr 26 z 2000 r. poz. 313). 
-   Wymagania  Techniczne  COBRTI  INSTAL  - zeszyt 3 – Warunki  techniczne  
     wykonania  i  odbioru  sieci wodociągowych , zalecane do  stosowania  przez   

    Ministerstwo  Infrastruktury , Wydawca : COBRTI  INSTAL  Warszawa  oraz    
    Ośrodek  Informacji  „Technika  instalacyjna w  budownictwie „ Warszawa . 

 
Warszawa , 19.11.2020 r. 

Tomasz Wąsak 



17 
 

 
II. ZAŁ ĄCZNIKI  

 



18 
 

 

 
 



19 
 

 
 



20 
 

 
 
 



21 
 

 
 
 



22 
 

 
 
 
 



23 
 

 
 
 



24 
 

 
 
 



25 
 

 
 
 



26 
 

 
 
 



27 
 

 
 
 



28 
 

 
 
 



29 
 

 
 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. RYSUNKI 
 


