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OPIS TECHNICZNY

1.         PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W  rozwiązaniu  projektowym  ujęto  wykonanie  opomiarowania  dopływu  wody  do  obiektów
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 działki 2098, 1622 obręb 0021. 

Dokładna lokalizacja studni wodomierzowych na rysunku zagospodarowanie terenu S-1 i S -3.

2.        PODSTAWA OPRACOWANIA
• Dokumentacja archiwalna,
• Wytyczne Inwestora,
• Wytyczne projektowania,
• wizja w terenie,
• Obowiązujące normy i przepisy.

3.        DANE OGÓLNE

Teren objęty  inwestycją  zlokalizowany jest  na  terenie  Akademii  Marynarki  Wojennej  przy  ulicy
Śmidowicza 69 w Gdyni. Na działkach  2098, 1622 obręb 0021. Na obszarze znajdują się budynki
dydaktyczno – naukowe w charakterze starej zabudowy, zlokalizowana jest przy ul. Grudzińskiego z
nowymi obiektami: Główna Biblioteka Akademicka i Centrum Sportowe.

Wytyczne Konserwatorskie

 Budynki  Akademii  Marynarki  Wojennej  znajdują  się  w  obrębie  Zespołu  Dowództwa  Floty
Akademii  Marynarki  Wojennej  objętego  ochroną  konserwatorską,  który  zgodnie  z  decyzją
Pomorskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Gdańsku  nr  WKZR  4190-62/8259-
17/2008/20010  z  dnia  22.02.2010r.  wraz  z  pozostałymi  obiektami  historycznymi  i  terenem  na
którym są  zlokalizowane,  został  wpisany  do rejestru  zabytków województwa pomorskiego pod
numerem  rejestru  A-1859.  Sam  przyłącze  sieci  wodociągowej  nie  jest  objęty  ochroną
konserwatorską.

3.1       Warunki gruntowe

Teren objęty  opracowaniem zlokalizowany jest  na  terenie  Kępy  Oksywskiej.  Grunt  składa się  z
warstwy wierzchniej z nasypów mineralno-organicznych wykonane z piasków próchnicznych o gr.
0,6 -3,6 m. Niżej zalegają: piaski gliniaste, piaski drobne i żwirowe. Wód gruntowych brak.

3.2     Opis stanu istniejącego

Nie ma aktualnej inwentaryzacji uzbrojenie podziemnego sieci wodociągowej na terenie Akademii
Marynarki  Wojennej.  Archiwalna  dokumentacja  techniczna  istniejących  budynków  jest
niekompletna.  Na  podstawie  wizji  lokalnej  oraz  informacji  zebranej  od  Inwestora,  map



zasadniczych wykonano ogólny opis stanu istniejącego, rozprowadzenia w.w sieci po kompleksie
AMW i zasilaniu obiektów w wodę.

Budynki  Akademii  Marynarki  Wojennej  zasilane  są  i  istniejącej  sieci  wodociągów  z
lokalizowanych  w  ulicy  Śmidowicza,  Grudzińskiego  i  Arciszewskiego  o  średnicy  DN  250  mm.
Ciśnienie wody w wodociągu wynosi około p = od 4 do 4,5 bara. Na terenie AMW doprowadzono
14 przyłączy wody o średnicy od dn 25-150 mm.

3.2.1 Doprowadzenie wody do poszczególnych obiektów 

• przyłącze do obiektu nr 6 i 14 

Do budynków wchodzą da przyłącza. Od strony ul. Śmidowicza doprowadzone jest
przyłącze DN 80, a od strony ul. Grudzińskiego przyłącze o średnicy DN 40. Instalacja wody
doprowadzona jest do hydrantu zewnętrznego służąca do mycia pojazdów oraz do lokalne
przygotowania c.w. i węzła sanitarnego.

• przyłącze do obiektu nr 7, 9, 10, 11, 500, 4, 3, 13, 353

Jest to główne przyłącze wody, zasilające budynku kompleksu Akademii marynarki
Wojennej od strony ul.  Grudzińskiego. Przyłącze posiada średnicę DN 150 mm i poprzez
zasuwę wprowadzone na teren AMW. 

Przyłącze  wody  wprowadzone  jest  do  obiektu  nr  7,  a  następnie  instalacją
zewnętrzną  wody  w  postaci  pierścienia  rozprowadzone  po  kompleksie  AMW.  Przy
jednoczesnym zasilaniu konkretnych budynków oraz hydrantów zewnętrznych na terenie
A.M.W. 

Instalacja  zewnętrzna  doprowadzona  jest  do  obiektów  przyłączami  instalacji
wewnętrznej. Podejścia są wykonane o średnicach DN 80 i DN 50 mm. 

Zasilają one instalacje wewnętrzne wody, która zaopatruj w wodę istniejące węzły sanitarne
,  instalację  p.poż  oraz  pozostałe  punkty  poboru  wody.  Ciepła  wda  przygotowana  jest
lokalnie  za  pomocą  elektrycznych  podgrzewaczy  wody  lub  doprowadzona  z  centralnej
kotłowni.

• przyłącze wody do obiektów nr 365, 355, 354

Jest to główne przyłącze zasilające obiekty AMW od ulicy Arciszewskich. Przyłącze to
jednocześnie  zasila  wodę w budynki  mieszkalne cywilne.  Na odcinku włączenia do sieci
miejskiej przyłącze posiada średnicę DN 100 mm, a następnie DN 150 mm, na na odcinku
wejścia na teren kompleksu akademii o średnicy DN 100 mm. Przyłącze zasila trzy obiekty o
przeznaczeniu  internat  –  hotel.  Przyłącze  doprowadzone  do  obiektów  zasila  hydranty
zewnętrzne. W obiektach zasilane są w wodę instalacje wewnętrzne w.u., które zasilają w
wodę istniejące węzły sanitarne i instalację p.poż wyposażone w hydranty wewnętrzne. 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Na istniejącym wodociągu na terenie AMW w skazanych miejscach  zaprojektowano studnie
wodomierzowe prefabrykowane żelbetowe o wymiarach ø2000 (studnia 1 i 2) oraz ø1200 (studnia



nr  2).  Prefabrykowane  elementy  betonowe  należy  uszczelnić  uszczelkami  gumowymi.
Prefabrykowane  betonowe  elementy  studni  należy  wykonać  z  wodoszczelnego  (W8),  mało
nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego (F-150) z betonu klasy nie niższej niż C35/45. Studnię
wodomierzową należy zapatrzyć we właz żeliwny wentylowany klasy C250 wg PN – EN 124:2000 o
prześwicie 600 mm. Aby zabezpieczyć studnię wodomierzową przed dostaniem się do jej wnętrza
osób niepowołanych zaprojektowano właz z przykręcaną pokrywą. Właz powinien być wyposażony
w fabrycznie zamontowaną uszczelkę. Stopnie złazowe projektuje się jako żeliwne typuciężkiego w
otulinie  z  tworzywa  sztucznego.  Przejście  przewodów  przez  ścianę  komory  wodomierzowej
wykonać za pomocą kształtek z laminatu żywiczno-szklanego typu DWD System.

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać przy pomocy połączenia kołnierzowego.

Projektowane wodomierze klasy C DN 80 zamontować w projektowanej komorze wodomierzowej, 
za wodomierzem od strony instalacji projektuje się zawór antyskażeniowy typu BA.

Schematy studni wodomierzowych zgodnie z częścią graficzną opracowania (rysunki S-2, S-3 i S-5).

Lokalizacja studni wodomierzowych zgodnie z częścią graficzną opracowania (rysunki S-1 i S-4).

4.1 Studia wodomierzowa nr 1

Przed bramą budynku nr 7 wprowadzone jest przyłącze wody o dn 150 mm. Zasila ono w
wodę obiekty o funkcji administracyjno - dydaktycznym. Woda w budynkach doprowadzona jest do
pomieszczeń socjalnych, dydaktycznych, węzłów sanitarnych oraz instalacji p.poż wyposażonej w
hydranty wewnętrzne.

Dla  pomiaru  wody  na  istniejącym  przyłączu  dn  150  mm  należy  wybudować  studnie
wodomierzową.

Po przeprowadzeniu obliczeń doboru wodomierza przyjęto montaż wodomierza o średnicy
DN 80 klasy C.

Wodomierz zamontowany zostanie na istniejącym podejściu do obiektu w projektowanej
studni wodomierzowej prefabrykowanej żelbetowej o wymiarach ø2000. Schemat studni zgodnie z
częścią graficzną (S-2) i powyższym opisem. 

4.2 Studia wodomierzowa nr 2 

Dla pomiaru  wody na przyłączu dn 40 należy wybudować studnię wodomierzową. 

Przyjęto wodomierz typ WS-6-NK  skrzydełkowy wielostrumieniowy o średnicy dn 32.

Zestaw  wodomierzowy  zamontować  w  studni  wodomierzowej  prefabrykowanej  żelbetowej  o
wymiarach ø1200 na terenie posesji AMW. 

W celu ustawienia studni  należy w nawierzchni  utwardzonej  wykonać wykop,  zamknąć dopływ
wody i przeciąć wodociąg, a następnie zamontować konstrukcję żelbetowej studni wodomierzowej.
Po  wykonaniu  studni  zamontować  zestaw  wodomierzy.  Ponownie  odtworzyć  nawierzchnie



utwardzoną. 

Schemat studni zgodnie z częścią graficzną (S-3) i powyższym opisem.

4.3. Studnia wodomierzowa nr 3

Na obszarze AMW od strony ul. Arciszewskich wprowadzone jest przyłącze wody o średnicy dn 100
mm, gdzie za pierwszą zasuwą przebudowane jest na średnicę DN 150 mm. Zasila ona w wodę
budynki akademików (internatów). 

Woda  przeznaczona  jest  do  celów  higieniczno-sanitarnych  i  p.poż  do  gaszenia  zewnętrznego  i
wewnętrznego.

Dla pomiaru wody na istniejącym przyłączu dn 150 należy wybudować studnie wodomierzową.

Po przeprowadzeniu obliczeń doboru wodomierza przyjęto montaż wodomierza o średnicy DN 80
klasy C.

Wodomierz zamontowany zostanie na istniejącym podejściu do obiektu w projektowanej
studni wodomierzowej prefabrykowanej żelbetowej o wymiarach ø2000. Schemat studni zgodnie z
częścią graficzną (S-5) i powyższym opisem. 

5.        WYKONAWSTWO ROBÓT

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zapoznać  się  z  dokumentacją  oraz
zawiadomić wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie prowadzenia  robót.
Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robót muszą być  uwidocznione w
dokumentacji  powykonawczej  i  inwentaryzacji  geodezyjnej.  Na  terenie  wystąpienia  uzbrojenia
podziemnego  należy  wykonać  zalecenia  gestorów  sieci  na  podstawie  wydanych  przez  nich
uzgodnień. Podczas wykonywania robót przestrzegać przepisów bhp.

 

5.1           Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z zaleceniami normy BN–83/8836–02 i PN–B–06050:1999. 

 

5.2           Wykop  

Wykopy należy wykonywać mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego – ręcznie.
Wykonać wykop do wymaganej głębokości. W przypadku wykonania wykopu o głębokości większej
od  projektowanej  należy  wyrównać  podłoże  warstwą  suchego,  ubitego  piasku.  W  przypadku
wystąpienia gruntu organicznego należy go wymienić na warstwę piasku. W czasie wykonywania
robót należy zwrócić uwagę na nośność gruntu. Powinien być to grunt stabilny, jeżeli grunt będzie
słabonośny, studnie należy posadowić na warstwie betonu chudego.

Wykopy oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami
ostrzegawczymi.



5.3           Obudowa wykopu, umocnienie  

Przewiduje  się  prowadzenie  robót  ziemnych w wykopach miejscowych  o  średnicy  większej  niż
średnica studni o ścianach umocnionych odeskowaniem poziomym. Obudowa wykopu powinna
wystawać  przynajmniej  15cm  ponad  teren.  Wykop  należy  zabezpieczyć  przed  zalaniem  wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych.

 

5.4 Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu

Po stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  montażu  studni  wodomierzowych,  wykonaniu próby
szczelności i inwentaryzacji geodezyjnej można przystąpić do zasypania wykopu. Zasypkę z reguły
dokonuje  się  gruntem  rodzimym.  Należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na  zagęszczenie  materiału
wypełniającego  strefę  posadowienia  studni.  Wskaźnik  Is  nie  mniejszy  niż  1,0.  Jednocześnie  z
zasypywaniem wykopu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę obudowy wykopu.

6.        UWAGI KOŃCOWE

• Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy przestrzegać warunków 
postawionych w klauzulach uzgadniających.

• Podczas montażu stosować zalecenia producenta zastosowanych materiałów.

• Odsłonięte w trakcie głębienia wykopów kable i inne przewody należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem oraz zawiadomić instytucje, które je eksploatują.

• Na czas budowy wykopy zabezpieczyć  barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach 
nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi.

• Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu miejsca montażu studni przez 
odpowiednią jednostkę geodezyjną.

• Studnie przed zasypaniem należy zgłosić do uprawnionego geodety celem wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej.

• Wykopy wykonać mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz wzdłuż
sieci energetycznych napowietrznych oddalonych mniej niż 5m wykopy wykonać ręcznie z 
szalowaniem wykopu.

• Wszelkie odstępstwa od założeń projektowych, szczególnie w zakresie warunków gruntowo-
wodnych wymagają powiadomienia inspektora nadzoru.

•  Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagają akceptacji projektanta. Realizacja 
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialności za projektowany i 



realizowany obiekt i przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę.

 

Opracowali:

mgr inż. Sebastian Gwarny 
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1. Zakres i kolejność wykonywania robót.

a) przygotowanie placu budowy 
• ogrodzenie budowy, 
• przygotowanie znaków organizacji ruchu na drodze,

b) wykonanie wykopów,
c) szalowanie wykopów,
d) zabezpieczenie kolizji,
e) prace montażowe w wykopach,
f) przeprowadzenie płukania i sprawdzenia szczelności, 
g) wykonanie włączenia, 
h) zasypanie wykopów, 
i) naprawa konstrukcji drogi,
j) naprawa nawierzchni, 
k) zdjęcie oznakowania. 

2.  Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stworzyć  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- droga publiczna,
- kolizja z kablami, gazociągami i pozostałym uzbrojeniem podziemnym,
- niesprawny sprzęt,
- głębokie wykopy,

3. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót

- porażenie prądem,
- poparzenie gazem,
- usypanie urobku,

4.  Sposób  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie
niebezpiecznych

- pracownicy dopuszczeni do pracy przy budowie obiektów w wykopach muszą być przeszkoleni w
zakresie prowadzenia budowy takich obiektów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-  prace prowadzenia wykopów,  szalowania,  montażowe,  gazowo niebezpieczne należy wykonać
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i sprzętu,

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwa wynikającym z wykonania
robót w strefach szczególnego zagrożenia

- teren należy wygrodzić folia ostrzegawczą,
- robót nie wykonywać w warunkach:

• złej widoczności, 
• wyładowań atmosferycznych, 



• zabezpieczyć szybką ewakuacją z wykopu, 

6. Uwagi Końcowe

W czasie  prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego
należy wykonać przekopy próbne celem dokładnego ich zlokalizowania.

Prace zmienne wykonać ręcznie w obecności  użytkownika danej  instalacji.  W przypadku
natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inną lokalizację istniejących urządzeń
jako pokazano w projekcie (na mapach) – uzbrojenie traktować jako czynne. Należy je zabezpieczyć
i powiadomić użytkownika, 

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  zawiadomić  zainteresowane  instytucje  i
użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy przyłącza, o terminie rozpoczęcia
robót. Nie prowadzić prac w polu kabli pod napięciem.
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