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OPIS TECHNICZNY 

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

przyłącza wody  dla rozbudowy  hotelu 

na działce nr 1018/1, 1018/2, 1020/2 

w msc. Dąbrowa 3      Gmina Masłów 

  

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1. Zlecenie inwestora. 

2. Wizja lokalna w terenie i ustalenia z inwestorem. 

3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

4. Warunki techniczne z Wodociągów Kieleckich – TT/2020/0452 ;                                            

TT-W/AF z dnia 2020.03.20 

5. Przepisy obowiązujące w zakresie projektowania sieci wodno - kanalizacyjnych. 

 

II. OPIS  TECHNICZNY : 

Stan istniejący 

 Woda  do  hotelu  Odyssey  Club Hotel  doprowadzana jest z  wodociągu                         

w msc.  Dąbrowa Kolonia .  Wodociąg ten nie zapewnia  wymaganych parametrów dla 

instalacji wody   w obiektach hotelu.  W związku z tym  konieczne jest zasilenie  hotelu                     

w wodę z innego źródła.   

Odprowadzenie ścieków następuje do kanału sanitarnego w ul. Dąbrowa Kolonia i pozostaje 

bez zmian. 

Stan projektowany . 

    Przewiduje się wykonanie odrębnego przyłącza wody z wodociągu magistralnego  IIIstrefy 

ciśnień wykonanego  jako rurociąg stalowy   o średnicy 400 mm prowadzącego  wodę                      

ze zbiorników „Świerczyny” do Kielc.   



  

Włączenie do magistrali jw.  należy wykonać poprzez  nasadę rurowo-kołnierzową                           

o średnicy   400/100   mm.  na działce nr 229/1 w Masłowie Pierwszym. Za włączeniem na 

przyłączu wody projektuje się zasuwę odcinającą klinową, kołnierzową  100  mm z gładkim 

przelotem i klinem  z nawulkanizowaną gumą.  Zasuwę należy  posadowić na betonowym 

bloku podporowym oraz wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowę teleskopową 

wykonaną z polietylenu lub polipropylenu i zabezpieczyć skrzynką żeliwną uliczną dużą. 

Położenie zasuwy należy oznaczyć w terenie tablicą informacyjną z podaniem domiarów do 

punktów stałych .  

Z uwagi na zbyt niskie ciśnienie wody w  miejscu  włączenia  projektuje się 

urządzenie hydroforowe ( pompownię)   zamontowane w  komorze podziemnej 

zlokalizowanej                           w odległości 6 mb od włączenia. W komorze tej  

zamontowany będzie także zestaw wodomierzowy. 

Przyłącze projektuje się z rur wodociągowych PE  125 x11,4 mm  (PE typ 100 SDR 

11 ) .  

Wykonane przyłącze należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 Mpa, 

przepłukać i zdezynfekować. Do dezynfekcji należy stosować podchloryn sodu w ilości 200 

mg/l. 

Zapotrzebowanie wody  dla celów bytowo-socjalnych określono na podstawie 

zaistniałych w poprzednich okresach rozliczeniowych  dostarczonej  ilości wody , którą 

ustalono od    200 m3/ miesiąc   do  1000 m3/ miesiąc  co daje  Q śr d = 6,7 m3/d do 33,3 m3/d 

 

Dla celów p/poż  projektuje się zamontowanie na przyłączu wody  hydrantów                         

p/poż dn 80  

Qp/poż = 10 l/s = 36 m3/h 

 

      Dobrano wodomierz sprzężony MW/Js50/ 2,5  o parametrach : 

      - nominalny strumień objętości qw= 15 m3/h  

     -  maksymalny strumień objętości q max = 70 m3/h  

     -  minimalny strumień objętości q min = 0.05 m3.h   

 

 Przed  i za wodomierzem należy zamontować zawory przelotowe odcinające  

 dn 50 mm . Przy montażu wodomierza należy przestrzegać zachowania wymaganych  



  

normatywnych odcinków prostych : przed wodomierzem l= 5xDn,  za wodomierzem 3xDn     

Za wodomierzem należy zamontować  filtr i zawór zwrotny antyskażeniowy min     50mm  

Wszystkie elementy żeliwne – stosować z żeliwa sferoidalnego 

 Pompownia  wody  

 Dla podniesienia ciśnienia wody w projektowanym przyłączu wody projektuje się  urządzenie 

hydroforowe dla następujących parametrów : 

- Wydajność dla celów bytowo-socjalnych – Qb = 4,97m3/h = 1,38 l/s 

- Wydajność dla celów p/poż  - Qp/poż= 36m3/h=10 l/s 

- Wysokość podnoszenia dla Qb   - H= 10 mH2o  

- Wysokość podnoszenia dla Qp/poż  - H=24mH2o 

- Ciśnienie z sieci   - H=56,5 mH2o 

 

Dobrano zestaw hydroforowy  zbudowany z 3 pomp  połączonych w układ równoległy 

kolektorami ssawnym i tłocznym z armaturą zwrotną i odcinającą ,  z czego 2 pompy dla 

celów bytowych,( w tym jedna rezerwowa) + 1 pompa dla p/poż. .  

Pompy pionowe, wielostopniowe odśrodkowe  napędzane silnikiem indukcyjnym . Wszystkie 

elementy pomp mające kontakt z wodą pitną wykonane ze stali nierdzewnej.  

Na kolektorze tłocznym zamontowany zbiornik membranowy o pojemności 25 l.  

Sterowanie nadążne pompami realizowane za pośrednictwem przełączalnego przemiennika 

częstotliwości z filtrem . 

Szafa sterownicza w obudowie na pokrywie zbiornika pompowni  

 

Zestaw hydroforowy i zestaw wodomierzowy zamontowane będą w żelbetowej komorze 

podziemnej o wymiarach 3,60m x2,60 m x2,60m .- rys nr 6 

 

 

ROBOTY  ZIEMNE:  

           Roboty ziemne należy poprzedzić wykopami próbnymi stwierdzającymi faktyczne 

położenie istniejącego uzbrojenia. Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego 

wykopu należy zabezpieczyć.  

Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne. Przy zagłębieniach powyżej  

1,20 m ściany wykopu należy bezwzględnie zabezpieczyć szalunkami . Odległość między 

szalunkami a zewnętrzną ścianą przewodu z każdej strony powinna wynosić 0,30 m. 



  

Przewody należy układać na podsypce z piasku grubości 20 cm i następnie przysypać 

piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Pozostałą część wykopów należy 

stopniowo zasypywać gruntem rodzimym, kolejne warstwy dokładnie ubijając.  

Roboty ziemne należy wykonywać z rygorystycznym  zachowaniem obowiązujących 

przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych.   

 

III .UWAGI: 

  

1. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza uprawniony wykonawca winien zgłosić 

rozpoczęcie prac montażowych w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o.o. . 

2. Wykonane uzbrojenie należy zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów. 

3. Do odbioru technicznego należy przedłożyć pełną inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą zrealizowanego uzbrojenia. 

4. Prace ziemne należy prowadzić zgodnie z „Warunkami  technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych  cz. II." z uwzględnieniem wszystkich uwagami 

zawartych w uzgodnieniach oraz przepisów BHP. 

5. Istniejące podłączenie wody do hotelu pozostanie jako awaryjne, bez połączenia                           

z instalacją wodociągową zasilaną nowym przyłączem.  

     

Opracował : 

mgr inż. Krystyna Fice 
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w  PE125 mb 750

Ciąg dalszy według mapy nr 2

Temat

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

Tytuł rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz. 1
Inwestor

Odyssey ClubHotel Wellness & SPA*****
Autor projektu

WŁADYSŁAW KRZYSIEK - KL 275/93

Opracował

KRYSTYNA FICE - KL 190/93

Data

2020.12
Skala

1:500
Nr rys.

1

Podpis

Podpis

Legenda:
Projektowane przyłacze 
wodociągowe ø 125 mm PE







KW

Temat

BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

Tytuł rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz. 4
Inwestor

Odyssey ClubHotel Wellness & SPA*****
Autor projektu

WŁADYSŁAW KRZYSIEK - KL 275/93

Opracował

KRYSTYNA FICE - KL 190/93

Data

2020.12
Skala

1:500
Nr rys.

4

Podpis

Podpis

w  PE125 mb 750

Ciąg dalszy według mapy nr 3

Legenda:
Projektowane przyłacze 
wodociągowe ø 125 mm PE

Projektowana komora 
wodomierzowa

KW





1.Wodomierz kołnierzowy ø 50/25mm

3. Zasuwa kołnierzowa sfe. 50mm 2szt.

5.. Króciec dwukołnierzowy sfer.50mm L=100mm 3szt.
4. Filtr siatkowy sfer. 50mm 1szt.

6. Zawór antyskażeniowy BA 50 mm 1szt. 

2. Zwężka kołnierzowa sfer 100/ 50mm 2szt.

8. Tuleja kołnierzowa PE 125mm 2szt.

Zestawienie armatury

9..Zestaw pompowy 2xpompa 0,37 KW i 4,5 KW

10. Kolano elektroporowe PE 110mm szt 2.

11. Naczynie przeponowe

RZUT PIONOWY 1

RZUT PIONOWY 1
RZUT POZIOMY

AKSJONOMETRIA
12. Rury ze stali nierdzewnej 100mm

                        Odysey Club Hotel Piotr Syska
                        Dąbrowa 3 26-001 Masłów

Temat

         Przyłącze wodociągowe 

Tytuł rysunku
              Komora wodomierzowa

Inwestor                        Odysey Club Hotel Piotr Syska
                        Dąbrowa 3 26-001 Masłów

Autor projektu
                     Władysław Krzysiek   KI-275/93

Wykonał
                 Krystyna Fice   190/93

Sprawdził

Faza

Data
01.2021

Skala

Nr rys.Podpis

Podpis

Podpis

13. Komora żelbetowa 2600x2600x2600 gr 150mm

14. Właz żeliwny ø600 D400
15. Klamry stalowe ø32mm L=]30mm szt.6

7. Wywiewka wentylacyjna

16. Kolano kołnierzone Q 50mm szt 2.
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Rząpie

17. Przejście szczelne ø 125mm szt 2.
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