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III. Opis Techniczny 
 
 
1. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora, wizji lokalnej oraz obowiązujących 
normach i przepisach budowlanych, w tym Prawie Budowalnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. 
Ust. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania (Dz. U. nr 75 poz. 690 – zmiana Dz. U. z 2003 r. nr 33 poz. 270). 
 
 
2. Zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy remontu wybranych, istniejących punktów 
technologicznych sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę miejscowości gmin: Prószków, Dąbrowa, 
Komprachcice i Krapkowice. Projektowany remont związany jest ze zmianą procesu sterowania pracą 
pomp ujęciowych i budową systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy i przepływomierzy, 
kontroli wartości ciśnień oraz wskazań poziomów w zbiornikach. Działania te mają na celu 
podwyższenie jakości świadczonych usług w zakresie dostarczania wody, ograniczenie strat wody 
oraz skutków ewentualnych awarii. 
Zakres opracowania obejmuje: 
- wymianę 4 studni wodomierzowych wraz z ich wyposażeniem; 
- wymianę 2 przepływomierzy w Przepompowni Sieciowej w Prószkowie; 
- wymianę 7 wodomierzy w pozostałych istniejących studniach wodomierzowych; 
- montaż nadajnika impulsów do 2 wodomierzy; 
- wymianę wybranych elementów armatury w obrębie 3 ujęć wody (w tym 3 wodomierzy); 
- przygotowanie 21 elementów montażowych pod przetworniki ciśnienia montowanych na 
rurociągach; 
- montaż w wybranych punktach zaworów zwrotnych kulowych (4 zawory). 
 
 
Niniejsze opracowanie powiązane jest z projektem wykonawczym branży elektrycznej: Montaż – 

wymiana liczników wodomierzowych z możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z 

częściową wymianą studni, zawierającym rozwiązania dotyczące realizacji procedury sterowania 
pomp ujęciowych oraz transmisji zmierzonych wartości wskazań wodomierzy, przepływomierzy, 
ciśnień i poziomów wody. 
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3. Opis stanu istniejącego 
 
3.1. Istniejący sposób sterowania pomp ujęciowych oraz procedury odczytu wskazań wodomierzy  
W chwili obecnej miejscowości gmin Prószków, Komprachcice, Dąbrowa i Krapkowice zasilane są w 
wodę z istniejącego wodociągu grupowego. Źródłem zasilania w wodę wodociągu są trzy studnie 
ujęciowe. Woda podawana jest w układzie I° bezpośrednio pompami ujęciowymi do zbiornika stacji 
wodociągowej (przepompowni) w Prószkowie. Ze stacji poprzez zespół pompowy II° woda zasila sieć 
wodociągową. W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia wody, na rurociągach zabudowane są 
dwie pompownie sieciowe, w miejscowościach: Górki oraz Polska Nowa Wieś. 

Praca pomp ujęciowych sterowana jest poziomem wody w zbiorniku wody czystej w 
Prószkowie. Pompy pracują cyklicznie w funkcji czasu pracy pompy. 

Obecnie pomiary rozbioru wody realizowane są w oparciu o zainstalowane w poszczególnych 
punktach pomiarowych wodomierze śrubowe oraz dwa przepływomierze zabudowane w 
przepompowni w Prószkowie. Ilość wody oraz wskazania przepływomierzy odczytywane są 
miejscowo, podczas procedury kontrolno-pomiarowej, przez pracowników eksploatacji sieci.  

W części studni wodomierzowych oraz w ujęciach stan techniczny urządzeń technologicznych 
jest zły. Brak, bądź złe zabezpieczenia antykorozyjne spowodowało powstanie zaawansowanych 
procesów korozyjnych, armatura nie funkcjonuje prawidłowo, często nie pozwalając na szczelne 
zamknięcie sieci. Ponadto źle wykonane uszczelnienia oraz pęknięcia i nieszczelności łączenia kręgów 
betonowych studni, powodują wnikanie wód gruntowych do wnętrza studzienek. 
 
3.2. Ujęcie wody S1 (SU-1) 

W komorze studni na rurociągu φ200 zabudowany jest wodomierz śrubowy B30 DN200. Liczydło 
wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej 
wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach 
okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny wyposażenia studni ujęciowej jest 
niezadawalający. Można stwierdzić brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie antykorozyjne 
istniejących elementów wyposażenia, a armatura nie funkcjonuje prawidłowo. 
  

  
Rys. 3.1a. Studnia Ujęciowa 1 (SU-1) Rys. 3.1b. Wodomierz w Studni Ujęciowej 1 (SU-1) 

  

 
3.3. Ujęcie wody S2 wraz ze studnią wodomierzową SW-14 (Zimnice Małe) 

W komorze studni na rurociągu φ200 zabudowany jest wodomierz śrubowy WDE-K30 DN200. 
Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości 
podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny wyposażenia studni 
ujęciowej jest niezadawalający. Można stwierdzić brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie 
antykorozyjne istniejących elementów wyposażenia, a armatura nie funkcjonuje prawidłowo. 
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Rys. 3.2a. Studnia Ujęciowa 2 (SU-2) Rys. 3.2b. Wodomierz w Studni Ujęciowej 2 (SU-2) 

  

 

Na terenie studni 2, w studni wodomierzowej SW-14, na rurociągu φ100 w kierunku 
miejscowości Zimnice Małe zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MZ DN80. Liczydło 
wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej 
wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach 
okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny wyposażenia studni wodomierzowej 
jest niezadawalający. Można stwierdzić nieprawidłowe zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej 
armatury oraz złe uszczelnienie przejść i złączy kręgów betonowych. Podczas opadów deszczu oraz 
roztopu śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 

 

 
Rys. 3.3. Studnia Wodomierzowa 14 (SW-14)  

dla kierunku Zimnice Małe 
 

 
3.4. Ujęcie wody S3 wraz ze studnią wodomierzową SW-10 (dla kierunku Źlinice) 

W obudowie studni na rurociągu φ150 zabudowany jest wodomierz śrubowy kątowy MK 150-01 
DN150. Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt 
objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników 
eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej.  
  

  
Rys. 3.4a. Studnia Ujęciowa 3 (SU-3) Rys. 3.4b. Wodomierz Studni Ujęciowej 3 (SU-3) 

  

 

Na terenie studni 3, w studni wodomierzowej SW-10, na rurociągu φ150/φ200 w kierunku 
miejscowości Źlinice zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MZ DN80. Liczydło wodomierza nie 
posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej wody. Odczyt 
zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej 
procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny wyposażenia studni wodomierzowej jest 
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niezadawalający. Można stwierdzić nieprawidłowe zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej armatury 
oraz złe uszczelnienie przejść i złączy kręgów betonowych. Podczas opadów deszczu oraz roztopu 
śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 

 

 
Rys. 3.5. Studnia Wodomierzowa 10 (SW-10)  

dla kierunku Źlinice 
 

 
3.5. Przepompownia Sieciowa Prószków wraz ze studnią wodomierzową SW-5 
W pomieszczeniach przepompowni sieciowej zabudowany jest układ pomiaru poziomu wody w 
zbiorniku. Układ pracuje w oparciu o przetwornik ciśnienia pozwalający na ciągły pomiar stopnia 
napełnienia. Przetwornik współpracuje z urządzeniem typu PMU950-E pozwalając na odczyt 
aktualnego stanu bezpośrednio na wyświetlaczu urządzenia, jak i na sterowanie pracą pomp 
ujęciowych sygnalizując swoimi stykami osiągnięcie poziomu minimalnego jak i maksymalnego. 
Sygnałem wyjściowym z przetwornika pomiarowego jest sygnał 4…20 mA. Odczyt aktualnego 
poziomu napełnienia zbiornika jest możliwy tylko miejscowo, w czasie obecności pracowników 
eksploatacji sieci. 

W przepompowni zabudowane są również dwa przepływomierze elektromagnetyczne o 
średnicach DN100 oraz DN80 wraz z układami przetwarzającymi i wyświetlającymi aktualny przepływ. 

Przetworniki zabudowane są na rurociągach żeliwnych φ250. Pomiar przepływu realizowany jest 
łącznie dla wszystkich odbiorców oraz oddzielnie dla miejscowości Prószków. Dodatkowo z 
przepływomierzami współpracują układy liczników zliczające ilość podanej wody. Odczyt aktualnych i 
zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej 
procedury kontrolno – pomiarowej.  
  

  
Rys. 3.6a. Przepompownia Sieciowa w Prószkowie 

(PS-4) 
Rys. 3.6b. Przepływomierze w Przepompowni 

Sieciowej 
  

 
Na terenie przepompowni znajduje się studnia wodomierzowa SW-5, zabudowana na 

rurociągu tranzytowym φ225. W studni zabudowany jest wodomierz śrubowy typu WDEK30-R 
DN200. Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt 
objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników 
eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Podczas opadów deszczu 
oraz roztopu śniegu studnia wodomierzowa zalewana jest wodą gruntową. 
 
 
 



Montaż – wymiana liczników wodomierzowych z możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z częściową wymianą studni  

   
10 

 

 
Rys. 3.7. Studnia Wodomierzowa 5 (SW-5) 

 

 
3.6. Zbiornik Wyrównawczy Górki wraz ze studnią wodomierzową SW-7 
Zadaniem zbiornika wyrównawczego w Górkach jest wyrównywanie ciśnienia wody w wodociągu 
grupowym oraz zaopatrywanie w wodę w przypadku dużych rozbiorów. W zbiorniku realizowany jest 
pomiar poziomu wody wymagany przez lokalny układ sterowania pracą pomp sieciowych i 
przepustnicy napełniającej zbiornik. Mierzone są trzy poziomy wody wymagane przez lokalny układ 
sterowania, przy pomocy sond konduktometrycznych.  
  

 

 

Rys. 3.8a. Zbiornik Wyrównawczy Górki 6 (ZW-6) Rys. 3.8b. Pompownia Sieciowa Zbiornika 
Wyrównawczego 

  

 

W studni wodomierzowej SW-7, na terenie zbiornika na rurociągu φ100 zabudowany jest 
wodomierz śrubowy typu MWN-80 DN80. Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów 
pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości 
wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – 
pomiarowej.  

 

 
Rys. 3.9. Studnia Wodomierzowa 7 (SW-7) 
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3.7. Studnia Wodomierzowa SW-8 Górki Zbiornik Wyrównawczy 

W studni wodomierzowej poza terenem Zbiornika Wyrównawczego na rurociągu φ300 (PHD) 
zabudowany jest wodomierz śrubowy typu WDEK30-R DN200. Liczydło wodomierza posiada nadajnik 
impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej wody, jednak obecnie nie jest on 
wykorzystywany. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej.  

 

 
Rys. 3.10. Studnia Wodomierzowa 8 (SW-8) 

 

 
3.8. Przepompownia Sieciowa PS-9 Polska Nowa Wieś 
Zadaniem przepompowni sieciowej jest utrzymanie wymaganego poziomu ciśnienia wody w 
rurociągu. Pompy sieciowe sterowane są poprzez sterownik PLC współpracujący z falownikiem. 
Mierzony jest aktualny poziom ciśnienia przed i za zestawem sieciowym. W pomieszczeniu 
przepompowni zabudowany jest wodomierz z nadajnikiem impulsów MW-100-NKO DN100, jednak 
ilość wody nie jest zliczana przez sterownik. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez 
pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. 

 

 
Rys. 3.11. Przepompownia Sieciowa Polska Nowa Wieś (PS-9) 

 

 
3.9. Studnia Wodomierzowa SW-11 Nowa Kuźnia 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ150 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MZ DN80. 
Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości 
podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny wyposażenia studni 
wodomierzowej jest niezadawalający. Można stwierdzić nieprawidłowe zabezpieczenie 
antykorozyjne istniejącej armatury oraz złe uszczelnienie przejść i złączy kręgów betonowych. 
Podczas opadów deszczu oraz roztopu śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 
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Rys. 3.12. Studnia Wodomierzowa 11 (SW-11) 

 

 
3.10. Studnia Wodomierzowa SW-12 Pomologia 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ100 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MZ DN50. 
Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości 
podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej.  

 

 
Rys. 3.13. Studnia Wodomierzowa 12 (SW-12) 

 

 
3.11. Studnia Wodomierzowa SW-13 Złotniki 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ200 w kierunku Zbiornika Wyrównawczego zabudowany jest 
wodomierz śrubowy typu MZ DN200. Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów 
pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości 
wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – 
pomiarowej. Podczas opadów deszczu oraz roztopu śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 

 

 
Rys. 3.14. Studnia Wodomierzowa 13 (SW-13) 

 

 
3.12. Studnia Wodomierzowa SW-15 Zimnice Wielkie 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ200 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MZ DN150. 
Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości 
podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej.  
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Rys. 3.15. Studnia Wodomierzowa 15 (SW-15) 

 

 
3.13. Studnia Wodomierzowa SW-16 Domecko Tranzyt 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ300 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MW DN150. 
Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości 
podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny wyposażenia studni 
wodomierzowej jest niezadawalający. Można stwierdzić nieprawidłowe zabezpieczenie 
antykorozyjne istniejącej armatury oraz złe uszczelnienie przejść i złączy kręgów betonowych. 
Podczas opadów deszczu oraz roztopu śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 

 

 
Rys. 3.16. Studnia Wodomierzowa 16 (SW-16) 

 

 
3.14. Studnia Wodomierzowa SW-17 Kierunek Krapkowice 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ100 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MWN-
100-NK DN100. Liczydło wodomierza posiada nadajnik impulsów pozwalających na zdalny odczyt 
objętości podawanej wody, jednak obecnie nie jest on wykorzystywany. Odczyt zmierzonych wartości 
wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – 
pomiarowej.  

 

 
Rys. 3.17. Studnia Wodomierzowa 17 (SW-17) 
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3.15. Studnia Wodomierzowa SW-18 Prószków Ligota 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ150 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MZ DN100. 
Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości 
podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników eksploatacji 
sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Podczas opadów deszczu oraz roztopu 
śniegu studnia wodomierzowa zalewana jest wodą gruntową.  

 

 
Rys. 3.18. Studnia Wodomierzowa 18 (SW-18) 

 

 
3.16. Studnia Wodomierzowa SW-19 Tranzyt - Stacja Przesypowa 

W studni wodomierzowej na rurociągu φ225 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu WDEK30-R 
DN200. Pomimo, że licznik jest do tego przystosowany, liczydło wodomierza nie posiada nadajnika 
impulsów pozwalających na zdalny odczyt objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości 
wykonywany jest przez pracowników eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – 
pomiarowej. Podczas opadów deszczu oraz roztopu śniegu studnia wodomierzowa zalewana jest 
wodą gruntową. 

 

 
Rys. 3.19. Studnia Wodomierzowa 19 (SW-19) 

 

 
3.17. Studnia Wodomierzowa SW-20 Domecko - Nowa Kuźnia 

W studni wodomierzowej, na rurociągu φ100 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MW 80 
DN80. Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt 
objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników 
eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny 
wyposażenia studni wodomierzowej jest niezadawalający. Można stwierdzić nieprawidłowe 
zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej armatury oraz złe uszczelnienie przejść i złączy kręgów 
betonowych. Podczas opadów deszczu oraz roztopu śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 
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Rys. 3.20. Studnia Wodomierzowa 20 (SW-20) 

 

 
3.18. Studnia Wodomierzowa SW-21 Pucnik 

W studni wodomierzowej, na rurociągu φ100 zabudowany jest wodomierz śrubowy typu MW 80 
DN80. Liczydło wodomierza nie posiada nadajnika impulsów pozwalających na zdalny odczyt 
objętości podawanej wody. Odczyt zmierzonych wartości wykonywany jest przez pracowników 
eksploatacji sieci w ramach okresowej procedury kontrolno – pomiarowej. Stan techniczny 
wyposażenia studni wodomierzowej jest niezadawalający. Można stwierdzić nieprawidłowe 
zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej armatury oraz złe uszczelnienie przejść i złączy kręgów 
betonowych. Podczas opadów deszczu oraz roztopu śniegu w studni gromadzi się woda gruntowa. 

 

 
Rys. 3.21. Studnia Wodomierzowa 21 (SW-21) 

 

 
3.19. Studnia Pomiaru Ciśnienia SC-22 Folwark 

Studnia pomiaru ciśnienia w miejscowości Folwark zabudowana jest na rurociągu φ100. Obecnie w 
studni brak jakichkolwiek urządzeń kontrolno – pomiarowych pozwalających na pomiar ciśnienia 
wody w rurociągu.  

 

 
Rys. 3.22. Studnia Pomiaru Ciśnienia SC-22 Folwark 
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4. Stan projektowany 
 
4.1. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
W związku z modernizacją procesu sterowania pracą pomp ujęciowych oraz instalacją systemu 
kontrolno – pomiarowego, zachodzi konieczność zabudowy w poszczególnych punktach sieci 
wodociągowej urządzeń pomiarowych oraz układów ich zdalnej transmisji. W tym celu projektuje się: 
- dostosowanie wszystkich istniejących punktów pomiaru ilości przepływającej wody do możliwości 

zdalnego odczytu wskazań; 
- montaż we wszystkich miejscach pomiaru ilości wody oraz w przepompowni sieciowej w 

Prószkowie, przetworników ciśnienia mierzących aktualne ciśnienie wody w danym fragmencie 
sieci; 

- montaż przetwornika ciśnienia mierzącego poziom wody w zbiorniku wyrównawczym w Górkach; 
- wymianę przepływomierzy w przepompowni sieciowej w Prószkowie. 
 Ze względu na konieczność wymiany istniejących wodomierzy oraz instalacji przetworników 
ciśnienia i elektronicznych układów teletransmisyjnych oraz ze względu na zły stan techniczny 
istniejących urządzeń sieciowych, projektuje się wymianę 4 obudów studni wodomierzowych wraz z 
ich armaturą. W pozostałych projektuje się przeprowadzić jedynie prace związane z dostosowaniem 
ich do pracy w systemie zdalnej transmisji danych kontrolno – pomiarowych. Nowe studzienki 
wodomierzowe projektuje się z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD, a armaturę z żeliwa 
sferoidalnego. Elementy nietypowe w ujęciach projektuje się ze stali kwasoodpornej. Szczegółowy 
wykaz wszystkich punktów technologicznych objętych zakresem prac projektowych wraz z ich 
oznaczeniami, zawiera tabela 4.1.1. W tabeli 4.1.2. zawarto skrócony wykaz projektowanych prac 
modernizacyjnych, pozwalających na dostosowanie poszczególnych punktów technologicznych do 
pracy w systemie zdalnej transmisji danych kontrolno – pomiarowych.  
 
Tabela 4.1.1. Wykaz punktów technologicznych objętych projektem sieci przesyłu danych pomiarowych i ich 
oznaczenia 

Lp. Nazwa obiektu Oznaczenie 
1 2 3 

1 Studnia Ujęciowa 1 SU-1 

2 Studnia Ujęciowa 2 SU-2 

3 Studnia Ujęciowa 3 SU-3 

4 Przepompownia Sieciowa PS-4 

5 Studnia Wodomierzowa Prószków Przepompownia SW-5 

6 Zbiornik Wyrównawczy Górki ZW-6 

7 Studnia Wodomierzowa Zbiornik Wyrównawczy Górki  
(na terenie Zbiornika Wyrównawczego) 

SW-7 

8 Studnia Wodomierzowa Zbiornik Wyrównawczy Górki  
(poza terenem Zbiornika Wyrównawczego) 

SW-8 

9 Przepompownia Sieciowa Polska Nowa Wieś PS-9 

10 Studnia Wodomierzowa dla kierunku Źlinice SW-10 

11 Studnia Wodomierzowa Nowa Kuźnia SW-11 

12 Studnia Wodomierzowa Pomologia SW-12 

13 Studnia Wodomierzowa Złotniki SW-13 

14 Studnia Wodomierzowa Zimnice Małe SW-14 

15 Studnia Wodomierzowa Zimnice Wielkie SW-15 

16 Studnia Wodomierzowa Domecko SW-16 

17 Studnia Wodomierzowa kierunek Krapkowice SW-17 

18 Studnia Wodomierzowa Prószków Ligota SW-18 

19 Studnia Wodomierzowa Tranzyt – Stacja Przesypowa SW-19 

20 Studnia Wodomierzowa Domecko – Nowa Kuźnia SW-20 

21 Studnia Wodomierzowa Pucnik SW-21 

22 Studnia Pomiaru Ciśnienia - Folwark SC-22 
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Tabela 4.1.2. Wykaz modernizowanych punktów sieci wodociągowej wraz z zakresem projektowanych prac 
technologicznych 
Lp. Nazwa 

punktu sieci 
wodociąg. 

Oznaczenie Współrzędne 
szerokość (N) 

długość (E) 

Obiekty 
technologiczne 

Zakres projektowanych prac 
technologicznych 

1 2 3 4 5 6 

1 Studnia 
Ujęciowa 1 

SU-1 N 50°34’34.86’’ 
E 17°56’15.86’’ 

- Ujęcie 1 (SU-1) - wymiana wodomierza; 
- wymiana armatury; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

2 Studnia 
Ujęciowa 2 

SU-2 N 50°34’17.44’’ 
E 17°56’17.95’’ 

- Ujęcie 2 (SU-2) 
 

- wymiana wodomierza; 
- wymiana armatury; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

 
 

  N 50°34’17.23’’ 
E 17°56’17.79’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-14) dla 
kierunku Zimnice 
Małe 

- wymiana studni wodomierzowej; 
- wymiana wodomierza; 
- wymiana armatury; 
- montaż zaworu zwrotnego; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia.  

3 Studnia 
Ujęciowa 3 

SU-3 N 50°34’4.2’’ 
E 17°56’8.4’’ 

- Ujęcie 3 (SU-3) - wymiana wodomierza; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

   N 50°35’3.97’’ 
E 17°56’8.66’’ 

Studnia 
Wodomierzowa  
(SW-10) dla 
kierunku Źlinice 

- wymiana studni wodomierzowej; 
- wymiana wodomierza; 
- wymiana armatury; 
- montaż zaworu zwrotnego; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

4 Przepompo
wnia 
Sieciowa 
Prószków 

PS-4 N 50°34’36.86’’ 
E 17°53’23.68’’ 

- Przepompownia 
Sieciowa 
Prószków (PS-4) 

- wymiana przepływomierzy; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

   N 50°34’36.54’’ 
E 17°53’24.44’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-5) 
Przepompownia 
Prószków 

- rozbudowa wodomierza o nadajnik 
impulsów; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

5 Zbiornik 
Wyrównaw
czy Górki 

ZW-6 N 50°37’24.6’’ 
E 17°53’19.73’’ 

- Zbiornik 
Wyrównawczy 
(ZW-6) Górki 

- przygotowanie pod montaż przetwornika 
ciśnienia (pomiar poziomu wody w 
zbiorniku). 

   N 50°37’24.41’’ 
E 17°53’19.69’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-7) na terenie 
Zbiornika 
Wyrównawczego 

- wymiana wodomierza; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

6 Studnia 
Wodomierz
owa Górki 
Zbiornik 

SW-8 N 50°37’23.87’’ 
E 17°53’19.48’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-8) poza 
terenem 
Zbiornika 
Wyrównawczego 

- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

7 Przepompo
wnia 
Sieciowa 
Polska 
Nowa Wieś 

PS-9 N 50°38’12.06’’ 
E 17°48’35.48’’ 

- Przepompownia 
Sieciowa (PS-9) 
Polska Nowa Wieś 

- tylko prace elektryczne (w oddzielnym 
opracowaniu). 

8 Studnia 
Wodomierz
owa Nowa 
Kuźnia 

SW-11 N 50°36’0.36’’ 
E 17°52’16.16’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-11) Nowa 
Kuźnia 

- wymiana studni wodomierzowej; 
- wymiana wodomierza; 
- wymiana armatury; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

9 Studnia 
Wodomierz
owa 
Pomologia 

SW-12 N 50°35’29.42’’ 
E 17°53’36.67’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-12) 
Pomologia 

- wymiana wodomierza; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

10 Studnia 
Wodomierz
owa Złotniki 

SW-13 N 50°35’50’’ 
E 17°53’34.34’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-13) Złotniki 

- wymiana wodomierza; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

11 Studnia SW-15 N 50°34’10.16’’ - Studnia - wymiana wodomierza z opcją pomiaru 
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Wodomierz
owa 
Zimnice 
Wielkie 

E 17°55’58.05’’ Wodomierzowa 
(SW-15) Zimnice 
Wielkie 

ciśnienia. 

12 Studnia 
Wodomierz
owa 
Domecko 
Tranzyt 

SW-16 N 50°36’16.48’’ 
E 17°52’9.45’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-16) Domecko 
Tranzyt 

- wymiana studni wodomierzowej; 
- wymiana wodomierza; 
- wymiana armatury; 
- montaż zaworu zwrotnego; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

13 Studnia 
Wodomierz
owa 
kierunek 
Krapkowice 

SW-17 N 50°33’58.97’’ 
E 17°55’53.74’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-17) dla 
kierunku 
Krapkowice 

- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

14 Studnia 
Wodomierz
owa 
Prószków 
Ligota 

SW-18 N 50°33’13.19’’ 
E 17°50’6.89’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-18) Prószków 
Ligota 

- wymiana wodomierza; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

15 Studnia 
Wodomierz
owa 
Tranzyt – 
Stacja 
Przesypowa 

SW-19 N 50°35’21.2’’ 
E 17°55’2.7’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-19) Tranzyt – 
Stacja 
Przesypowa 

- rozbudowa wodomierza o nadajnik 
impulsów; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

16 Studnia 
Wodomierz
owa 
Domecko – 
Nowa 
Kuźnia 

SW-20 N 50°36’18.92’’ 
E 17°51’55.06’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-20) Domecko 
– Nowa Kuźnia 

- wymiana wodomierza z opcją pomiaru 
ciśnienia; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

17 Studnia 
Wodomierz
owa Pucnik 

SW-21 N 50°36’8.47’’ 
E 17°51’12.81’’ 

- Studnia 
Wodomierzowa 
(SW-21) Pucnik 

- wymiana wodomierza z opcją pomiaru 
ciśnienia; 
- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 

18 Studnia 
Pomiaru 
Ciśnienia - 
Folwark 

SC-22 N 50°37’5’’ 
E 17°55’30.67’’ 

- Studnia Pomiaru 
Ciśnienia (SC-22) 
– Folwark  

- przyg. pod montaż przetwornika ciśnienia. 
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Tabela 4.1.3. Wykaz właścicieli i numerów działek 
Lp. Nazwa obiektu Numer 

działki 
Obszar Właściciel Zakres prac 

1 2 3 4 4 5 

1 Ujęcie 1 (SU-1) 254/9  
km 1 

Zimnice Małe PROKADO SU-1: wymiana wodomierza i 
armatury; 

2 Ujęcie 2  
(SU-2, SW-14) 

254/11  
km 1 

Zimnice Małe PROKADO SU-2: wymiana wodomierza i 
armatury; 

SW-14: wymiana istniejącej studni 
wodomierzowej wraz z 
wyposażeniem; 

3 Ujęcie 3  
(SU-3, SW-10) 

1412/155 
oraz  
1400/155  
km 2 

Źlinice PROKADO SU-3: wymiana wodomierza; 
SW-10: wymiana istniejącej studni 

wodomierzowej wraz z 
wyposażeniem; 

4 Przepompownia 
Sieciowa Prószków  
(PS-4, SW-5) 

1198/4 
km 9 

Prószków PROKADO PS-4: wymiana przepływomierzy; 
SW-5: zabudowa nadajnika 

impulsów; 

5 Zbiornik 
Wyrównawczy Górki 
(ZW-6, SW-7) 

189/51  
km 3 

Górki PROKADO ZW-6: prace elektryczne; 
SW-7: wymiana wodomierza; 

6 Studnia 
Wodomierzowa  
(SW-8) 

272 Chrząszczyce Kischel Józef 
ul. Opolska 45 
Chrząszczyce 

SW-8: przyg. pod montaż 
przetwornika ciśnienia wewnątrz 
studni; 

7 Przepompownia 
Sieciowa Polska Nowa 
Wieś (PS-9) 

1127/8  
km 9 

Polska Nowa 
Wieś 

PROKADO PS-9: tylko prace elektryczne; 

8 Studnia 
Wodomierzowa  
Nowa Kuźnia (SW-11) 

330 km 3 Nowa Kuźnia  Piechaczek Eryk 
ul. Parkowa 4 
Złotniki 

SW-11: wymiana istniejącej studni 
wodomierzowej wraz z 
wyposażeniem; 

9 Studnia 
Wodomierzowa 
Pomologia (SW-12) 

1125/6 Złotniki Powiat Opolski 
Zespół Szkół 

SW-12: wymiana wodomierza oraz 
przyg. pod montaż przetwornika 
ciśnienia wewnątrz studni;  

10 Studnia 
Wodomierzowa 
Złotniki (SW-13) 

1125/7 Złotniki Powiat Opolski 
Zespół Szkół 

SW-13: wymiana wodomierza oraz 
przyg. pod montaż przetwornika 
ciśnienia wewnątrz studni; 

11 Studnia 
Wodomierzowa  
Zimnice Wielkie  
(SW-15) 

292 Zimnice 
Wielkie 

Okos Ewelina i Henryk 
ul. Opolska 76 
Zimnice Wielkie 

SW-15: wymiana wodomierza; 

12 Studnia 
Wodomierzowa  
Domecko Tranzyt  
(SW-16) 

101 km 6 
oraz  
102 km 6 

Nowa Kuźnia Kuźmińska Anna i Jacek 
(Anna) ul. Górnośląska 7/2 
Legionowo 
(Jacek) ul. Zamkowa 1/7 
Prószków 

SW-16: wymiana istniejącej studni 
wodomierzowej wraz z 
wyposażeniem; 

13 Studnia 
Wodomierzowa dla 
kierunku Krapkowice  
(SW-17) 

716/132 Zimnice 
Wielkie 

½ Panusz Joachim i Joanna 
½ Mazur Anna i Józef 
ul. Chmielowa 11 
Zimnice Małe 

SW-17: tylko prace elektryczne; 

14 Studnia 
Wodomierzowa 
Prószków Ligota  
(SW-18) 

428/2 Ligota 
Prószkowska 

Droga własność UM 
Prószków 

SW-15: wymiana wodomierza oraz 
przyg. pod montaż przetwornika 
ciśnienia wewnątrz studni; 

15 Studnia 
Wodomierzowa 
Tranzyt – Stacja 
Przesypowa (SW-19) 

622/99 Źlinice Górażdże Cement SW-19: zabudowa nadajnika 
impulsów do istniejącego 
wodomierza; 

16 Studnia 
Wodomierzowa 
Domecko – Nowa 
Kuźnia (SW-20) 

94 Nowa Kuźnia Piechota Krystian 
Nowa Kuźnia 
ul. Szkolna 17 

SW-20: wymiana wodomierza; 

17 Studnia 
Wodomierzowa 
Pucnik (SW-21) 

538/401 Domecko Gmina Komprachcice SW-21: wymiana wodomierza; 

18 Studnia Pomiaru 
Ciśnienia Folwark  
(SC-22)  

250/8 Chrzowice Skarb Państwa SW-22: przyg. pod montaż 
przetwornika ciśnienia wewnątrz 
studni; 
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4.2. Opis rozwiązań projektowych poszczególnych punktów technologicznych 
 
4.2.1. Ujęcie wody S1 (SU-1) 
W komorze ujęcia projektuje się wymianę istniejącego wyposażenia na nowe. Króćce oraz kolano 
należy wykonać ze stali kwasoodpornej wraz z kołnierzami przygotowanymi pod montaż 8 śrubowy. 
Pozostałe elementy z żeliwa sferoidalnego. W króćcach przygotować otwory pod montaż manometru 
i zaworu kulowego oraz przetwornika ciśnienia. Wielkość gwintu – wg specyfikacji. W ujęciu 
projektuje się zabudowę nowego, legalizowanego, wodomierza śrubowego typu WDEK30-R DN150 
wyposażonego w nadajnik impulsów.   
 
Tabela 4.2.1. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w obudowie Ujęcia 1 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 4 5 

1 Kolano kołnierzowe Q (kąt - dopasować) 
DN150, PN16 

stal 
kwasoodpr. 

1 

2 Króciec dwukołnierzowy  
z dwoma otworami G 2’ 

FF, DN150, PN16, 
L=500 

stal 
kwasoodpr. 

1 

3 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN150 ż. sfero. 1 

4 Króciec dwukołnierzowy FF, DN150, PN16, 
L=400 

stal 
kwasoodpr. 

1 

5 Zawór zwrotny kulowy DN150, PN16 ż. sfero. 1 

6 Zasuwa kołnierzowa DN150, PN16, 
szereg 15 (002) 

ż. sfero. 1 

7 Króciec dwukołnierzowy 
z otworem G 1½’ 

FF, DN150, PN16, L1 stal 
kwasoodpr. 

1 

8 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN200/150,  
L=300, PN16 

ż. sfero. 1 

9 Manometr 0-10 bar / G 2’ - 1 

10 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

Długość L1 określić po zabudowaniu armatury. 
 
4.2.2. Ujęcie wody S2 (SU-2) wraz ze studnią wodomierzową SW-14 (Zimnice Małe) 
W komorze ujęcia projektuje się wymianę istniejącego wyposażenia na nowe. Króćce oraz kolana 
należy wykonać ze stali kwasoodpornej wraz z kołnierzami przygotowanymi pod montaż 8 śrubowy. 
Pozostałe elementy z żeliwa sferoidalnego. W króćcach przygotować otwory pod montaż manometru 
i zaworu kulowego oraz przetwornika ciśnienia. Wielkość gwintu – wg specyfikacji. W ujęciu 
projektuje się zabudowę nowego, legalizowanego, wodomierza śrubowego typu WDEK30-R DN150 
wyposażonego w nadajnik impulsów.   

Projektuje się wymianę istniejącej studni wodomierzowej SW-14 wraz z armaturą. Projektuje 
się nową, szczelną obudowę, wykonaną z tworzywa sztucznego. W obudowie studni projektuje się 
zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza śrubowego typu WDEK30-R DN80 wyposażonego w 
nadajnik impulsów oraz zawór zwrotny kulowy. W obudowie studni na rurociągu przygotować 
miejsce pod montaż przetwornika ciśnienia. Przejścia przez ściany studni wykonać szczelnie, 
niedopuszczając do wciekania wód gruntowych. Na zewnątrz studni zabudować dwie zasuwy 
odcinające. 
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Tabela 4.2.2. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w obudowie Ujęcia 2 i Studni 
Wodomierzowej 14 Zimnice Małe  

Ujęcie 2 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Kolano kołnierzowe Q (kąt - dopasować) 
DN150, PN16 

stal 
kwasoodp. 

2 

2 Króciec dwukołnierzowy  
z dwoma otworami G 2’ 

FF, DN150, PN16, 
L=500 

stal 
kwasoodp. 

1 

3 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN150 ż. sfero. 1 

4 Króciec dwukołnierzowy FF, DN150, PN16, 
L=400 

stal 
kwasoodp. 

1 

5 Zawór zwrotny kulowy DN150, PN16 ż. sfero. 1 

6 Zasuwa kołnierzowa DN150, PN16, 
szereg 15 (002) 

ż. sfero. 1 

7 Króciec dwukołnierzowy 
z otworem G 1½’ 

FF, DN150, PN16, L1 stal 
kwasoodp. 

1 

8 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN200/150,  
L=300, PN16 

ż. sfero. 1 

9 Manometr 0-10 bar - 1 

10 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

Studnia Wodomierzowa SW-14 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN100, PN16 ż. sfero. 2 

2 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN100/80,  
L=200, PN16 

ż. sfero. 2 

3 Zasuwa kołnierzowa DN80, PN16, 
szereg 15 (002) 

ż. sfero. 2 

4 Króciec jednokołnierzowy F, DN80, PN16, 
L=800 

ż. sfero. 2 

5 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN80, PN16 ż. sfero. 2 

6 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN80 ż. sfero. 1 

7 Łącznik regulacyjny DN80, PN16 żeliwo 1 

8 Wspornik pod wodomierz - - 1 

9 Króciec dwukołnierzowy DN80, PN16, L=200 ż. sfero. 1 

10 Zawór zwrotny kulowy DN80, PN16 ż. sfero. 1 

11 Nawiertka NWZ z zasuwą  DN80/G1½” ż. sfero. 1 

12 Osłona teleskopowa DN80/1300-1800 - 2 

13 Skrzynka uliczna do zasuw - - 2 

14 Właz żeliwny z zamkiem PN-EN124 D400, ϕ600, H=115 ż. sfero. 1 

15 Betonowy pierścień odciążający ϕz2010, ϕw1510 
H=115 

beton 1 

16 Płyta przykrywająca ϕz1810/ϕ625 beton 1 

17 Studnia wodomierzowa ϕ1200, H=1800, 
h=300 

PEHD 1 

18 Komora dociążająca ϕ1200 PE 1 

19 Uszczelnienie przejść przez ściany 
studni 

dla rury DN80 żel. 
podwójna uszczelka  

PEHD 2 

20 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

Długość L1 określić po zabudowaniu armatury. 
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4.2.3. Ujęcie wody S3 (SU-3) wraz ze studnią wodomierzową SW-10 (dla kierunku Źlinice) 
W komorze ujęcia projektuje się wymianę istniejącego wodomierza na nowy legalizowany wodomierz 
śrubowy, kątowy MK-01-NK DN150 z nadajnikiem impulsów. 

Projektuje się wymianę istniejącej studni wodomierzowej SW-10 wraz z armaturą. Projektuje 
się nową, szczelną obudowę, wykonaną z tworzywa sztucznego. W obudowie studni projektuje się 
zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza śrubowego typu WDEK30-R DN100 wyposażonego 
w nadajnik impulsów oraz zaworu zwrotnego kulowego. W obudowie studni na rurociągu 
przygotować miejsce pod montaż przetwornika ciśnienia. Przejścia przez ściany studni wykonać 
szczelnie, niedopuszczając do wciekania wód gruntowych. Na zewnątrz studni zabudować dwie 
zasuwy odcinające. Pozostałe wyposażenie – zgodnie ze specyfikacją. 
 
Tabela 4.2.3. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w obudowie Ujęcia 3 i Studni 
Wodomierzowej 10 Źlinice  

Ujęcie 3 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz MK-01-NK DN150 
z nadajnikiem 
impulsów 

ż. sfero. 1 

2 Nawiertka NWZ z zasuwą  DN150/G1½” ż. sfero. 1 

3 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

Studnia Wodomierzowa SW-10 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Łącznik rurowo rurowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RR DN200, PN16 ż. sfero. 1 

2 Rura PCV PCV ϕ200, PN16 PCV 4.5 m 

3 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN200, PN16 ż. sfero. 1 

4 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN150, PN16 ż. sfero. 1 

5 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN200/100,  
L=300, PN16 

ż. sfero. 1 

6 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN150/100,  
L=200, PN16 

ż. sfero. 1 

7 Zasuwa kołnierzowa DN100, PN16, 
szereg 15 (002) 

ż. sfero. 2 

8 Króciec jednokołnierzowy F, DN100, PN16, 
L=800 

ż. sfero. 1 

9 Króciec jednokołnierzowy F, DN100, PN16, 
L=900 

ż. sfero. 1 

10 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN100, PN16 ż. sfero. 2 

11 Łącznik regulacyjny DN100, PN16 żeliwo 1 

12 Zasuwa kołnierzowa DN100, PN16, 
szereg 14 (111) 

ż. sfero. 2 

13 Króciec dwukołnierzowy FF, DN100, PN16, 
L=300 

ż. sfero. 1 

14 Króciec dwukołnierzowy FF, DN100, PN16, 
L=200 

ż. sfero. 1 

15 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN100 ż. sfero. 1 

16 Wspornik pod wodomierz - - 1 

17 Zawór zwrotny kulowy DN100, PN16 ż. sfero. 1 

18 Nawiertka NWZ z zasuwą  DN100/G1½” ż. sfero. 1 

19 Osłona teleskopowa DN100/1300-1800 - 2 

20 Skrzynka uliczna do zasuw - - 2 

21 Właz żeliwny z zamkiem PN-EN 124 D400, ϕ600, H=115 ż. sfero. 1 

22 Betonowy pierścień odciążający ϕz2960, ϕw2360 beton 1 
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23 Płyta przykrywająca ϕz2660/ϕ625 beton 1 

24 Studnia wodomierzowa ϕ1800, H=1800, 
h=300 

PEHD 1 

25 Komora dociążająca ϕ1800 PE 1 

26 Uszczelnienie przejść przez ściany 
studni 

dla rury DN100 żel. 
podwójna uszczelka  

PEHD 2 

27 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
4.2.4. Przepompownia Sieciowa Prószków (PS-4) wraz ze studnią wodomierzową SW-5 
W pomieszczeniu przepompowni projektuje się wymianę istniejących przepływomierzy na nowe typu 
MAGFLO. Projektuje się czujniki MAGFLO MAG 5100W o średnicach odpowiednio: DN100 dla 
przepływomierza mierzącego łączny przepływ wody oraz DN80 dla przepływomierza dla miejscowości 
Prószków. Do współpracy z czujnikami projektuje się przetworniki MAGFLO MAG 6000. Dodatkowo 
na rurociągu wyjściowym projektuje się zabudowę nawiertki z zasuwą do podłączenia przetwornika 
ciśnienia. Przetworniki współpracujące z czujnikami przepływu zainstalować na wspornikach na 
ścianie obok przepływomierzy. Projektuje się przetworniki typu Compact. Połączenie pomiędzy 
czujnikiem i przetwornikiem wykonać pryz pomocy specjalnych kabli połączeniowych. Różnice w 
wysokości przepływomierzy uzupełnić króćcami dwukołnierzowymi o długościach odpowiednio 
L=150 (FF, DN100, PN16) i L=200 mm (FF, DN80, PN16).  

W studni SW-5 projektuje się zabudowę w istniejącym wodomierzu śrubowym typu WDEK30-
R DN200 nadajnika impulsów, a na rurociągu przygotować miejsce pod montaż przetwornika 
ciśnienia. 
 
Tabela 4.2.4. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Przepompowni Sieciowej 
Prószków oraz Studni Wodomierzowej 5 na terenie przepompowni 

Przepompownia Sieciowa Prószków PS-4 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 

1 2 3 5 6 

1 Przepływomierz MAGFLO - czujnik MAGFLO MAG 
5100W DN100 

- 1 

2 Przepływomierz MAGFLO – czujnik MAGFLO MAG 
5100W DN80 

- 1 

3 Przetwornik do przepływomierza  MAGFLO MAG 6000 - 2 

4 Króciec dwukołnierzowy FF, DN100, PN16, 
L=150 

ż. sfero. 1 

5 Króciec dwukołnierzowy FF, DN80, PN16, 
L=200 

ż. sfero. 1 

6 Nawiertka NWZ z zasuwą DN 250/G 1½’’ - 1 

7 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

Studnia Wodomierzowa SW-5 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Nadajnik impulsów do wodomierza 
WDEK-30R DN200 

- - 1 

2 Nawiertka NWZ z zasuwą DN200/G1½” ż. sfero. 1 

3 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 
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4.2.5. Zbiornik Wyrównawczy Górki (ZW-6) wraz ze studnią wodomierzową SW-7 
Projektuje się wykorzystanie istniejącego gniazda G2” zabudowanego na rurze zasilającej zestaw 
pomp sieciowych do pomiaru poziomu wody w Zbiorniku Wyrównawczym poprzez zabudowanie w 
nim przetwornika ciśnienia. 

W obudowie studni SW-7 projektuje się zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza 
śrubowego typu WDEK30-R DN100 wyposażonego w nadajnik impulsów, a na rurociągu przygotować 
miejsce pod montaż przetwornika ciśnienia. 
 
Tabela 4.2.5. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych Studni Wodomierzowej SW-7 na 
terenie zbiornika 

Zbiornik Wyrównawczy ZW-6 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 

Studnia Wodomierzowa SW-7 

1 2 3 5 6 

1 Wodomierz z nadajnikiem impulsów WDEK-30R DN100  ż. sfero. 1 

2 Nawiertka NWZ z zasuwą DN100/G1½” ż. sfero. 1 

3 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
4.2.6. Studnia Wodomierzowa SW-8 Górki Zbiornik Wyrównawczy 
Ponieważ w komorze studni wodomierzowej zabudowany jest wodomierz śrubowy WDEK-30R 
DN200 z nadajnikiem impulsów, projektuje się jedynie zabudowę nawiertki typu NWZ z zasuwą i 
gwintem G 1½” pod montaż przetwornika ciśnienia.  
 
Tabela 4.2.6. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 8 Górki 
Zbiornik Wyrównawczy 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Nawiertka NWZ z zasuwą DN100/G1½” ż. sfero. 1 

2 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
 
4.2.7. Przepompownia Sieciowa PS-9 Polska Nowa Wieś 
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się żadnych prac wodociągowych w obrębie 
przepompowni sieciowej w Polskiej Nowej Wsi. W ramach tego obiektu projektuje się jedynie 
wykonanie prac elektrycznych, opisanych w projekcie branży elektrycznej. 
 
 
 
 
4.2.8. Studnia Wodomierzowa SW-11 Nowa Kuźnia Tranzyt 
Projektuje się wymianę istniejącej studni wodomierzowej SW-11 wraz z armaturą. Projektuje się 
nową, szczelną obudowę, wykonaną z tworzywa sztucznego. W obudowie studni projektuje się 
zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza śrubowego typu WDEK30-R DN80 wyposażonego w 
nadajnik impulsów oraz na rurociągu przygotować miejsce pod montaż przetwornika ciśnienia. 
Przejścia przez ściany studni wykonać szczelnie, niedopuszczając do wciekania wód gruntowych. Na 
zewnątrz studni zabudować dwie zasuwy odcinające. 
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Tabela 4.2.8. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 11 
Nowa Kuźnia Tranzyt 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Kolano dwukołnierzowe FFK 45°, DN150, 
PN16 

ż. sfero. 1 

2 Kolano dwukołnierzowe FFK 45°, DN80, 
PN16 

ż. sfero. 1 

3 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN150/80,  
L=200, PN16 

ż. sfero. 1 

4 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN100/80,  
L=200, PN16 

ż. sfero. 1 

5 Zasuwa kołnierzowa DN80, PN16, 
szereg 15 (002) 

ż. sfero. 2 

6 Króciec jednokołnierzowy F, DN80, PN16, 
L=1000 

ż. sfero. 1 

7 Króciec jednokołnierzowy F, DN80, PN16, 
L=900 

ż. sfero. 1 

8 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN80, PN16 ż. sfero. 2 

9 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN80 ż. sfero. 1 

10 Łącznik regulacyjny DN80, PN16 żeliwo 1 

11 Wspornik pod wodomierz - - 1 

12 Nawiertka NWZ z zasuwą  DN80/G1½” ż. sfero. 1 

13 Króciec dwukołnierzowy FF, DN80, PN16, L1 ż. sfero. 1 

14 Osłona teleskopowa DN80/1300-1800 - 2 

15 Skrzynka uliczna do zasuw - - 2 

16 Właz żeliwny z zamkiem D400, ϕ600, H=115 ż. sfero. 1 

17 Betonowy pierścień odciążający ϕz2010, ϕw1510 beton 1 

18 Płyta przykrywająca ϕz1810/ϕ625 beton 1 

19 Studnia wodomierzowa ϕ11200, H1=1800, 
ϕ2800, H2=800, 
h=300 

PEHD 1 

20 Komora dociążająca ϕ1200 PE 1 

21 Uszczelnienie przejść przez ściany 
studni 

dla rury DN80 żel. 
podwójna uszczelka  

PEHD 2 

22 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN150, PN16 ż. sfero. 1 

23 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN100, PN16 ż. sfero. 1 

24 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
4.2.9. Studnia Wodomierzowa SW-12 Pomologia 
W obudowie studni projektuje się zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza śrubowego typu 
WDEK30-R DN50 wyposażonego w nadajnik impulsów oraz na rurociągu przygotować miejsce pod 
montaż przetwornika ciśnienia. 
 
Tabela 4.2.9. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 12 
Pomologia  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz z nadajnikiem impulsów WDEK30-R DN50  ż. sfero. 1 

2 Nawiertka NWZ z zasuwą DN100/G1½” ż. sfero. 1 

3 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 
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4.2.10. Studnia Wodomierzowa SW-13 Złotniki 
W obudowie studni wodomierzowej SW-13 Złotniki, projektuje się wymianę istniejącego wodomierza 
na nowy, legalizowany wodomierz śrubowy typu WDEK30-R DN200 wyposażony w nadajnik 
impulsów. Na rurociągu wejściowym od strony przepompowni przygotować miejsce pod montaż 
przetwornika ciśnienia.  
 
Tabela 4.2.10. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 13 
Złotniki  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN200 ż. sfero. 1 

2 Nawiertka NWZ z zasuwą  DN300/G1½” ż. sfero. 1 

3 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
4.2.11. Studnia Wodomierzowa SW-15 Zimnice Wielkie 
Projektuje się wymianę istniejącego wodomierza na nowy, legalizowany wodomierz śrubowy MWN-
150-NK DN150 z nadajnikiem impulsów. Projektuje się zabudowę wodomierza wyposażonego 
dodatkowo w gniazdo (M14x1.5) pozwalające na podłączenie przetwornika ciśnienia.  
 
Tabela 4.2.11. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 15 
Zimnice Wielkie  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz z nadajnikiem impulsów 
oraz z gniazdem pod przetwornik 
ciśnienia 

MWN-150-NK 
DN150 + M14x1.5 

ż. sfero. 1 

2 Redukcja z M14x1.5z na 
G½”w 

- 1 

 
4.2.12. Studnia Wodomierzowa SW-16 Domecko Tranzyt 
Projektuje się wymianę istniejącej studni wodomierzowej SW-16 wraz z armaturą. Projektuje się 
nową, szczelną obudowę, wykonaną z tworzywa sztucznego. W obudowie studni projektuje się 
zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza śrubowego typu WDEK30-R DN200 wyposażonego 
w nadajnik impulsów oraz zaworu zwrotnego kulowego. W obudowie studni na rurociągu 
przygotować miejsce pod montaż przetwornika ciśnienia. Przejścia przez ściany studni wykonać 
szczelnie, niedopuszczając do wciekania wód gruntowych. Na zewnątrz studni zabudować dwie 
zasuwy odcinające. 
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Tabela 4.2.12. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 16 
Domecko  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN300, PN16 ż. sfero. 2 

2 Zwężka dwukołnierzowa FFR, DN300/200,  
L=600, PN16 

ż. sfero. 2 

3 Zasuwa kołnierzowa DN200, PN16, 
szereg 15 (002) 

ż. sfero. 2 

4 Króciec jednokołnierzowy F, DN200, PN16, 
L=800 

ż. sfero. 1 

5 Króciec jednokołnierzowy F, DN200, PN16, 
L=950 

ż. sfero. 1 

6 Łącznik rurowo kołnierzowy z 
zabezpieczeniem Ultragrip 

RK DN200, PN16 ż. sfero. 2 

7 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN200 ż. sfero. 1 

8 Króciec dwukołnierzowy FF, DN200, PN16, 
L=400 

ż. sfero. 1 

9 Łącznik regulacyjny DN200, PN16 żeliwo 1 

10 Zawór zwrotny kulowy DN200, PN16 ż. sfero. 1 

11 Nawiertka NWZ z zasuwą  DN200/G1½” ż. sfero. 1 

12 Wspornik pod wodomierz - - 1 

13 Osłona teleskopowa DN200/1300-1800 - 2 

14 Skrzynka uliczna do zasuw - - 2 

15 Właz żeliwny z zamkiem D400, ϕ600, H=115 ż. sfero. 1 

16 Betonowy pierścień odciążający ϕz2960, ϕw2360 beton 1 

17 Płyta przykrywająca ϕz2660/ϕ625 beton 1 

18 Studnia wodomierzowa ϕ1800, H=1800, 
h=300 

PEHD 1 

19 Komora dociążająca ϕ1800 PE 1 

20 Uszczelnienie przejść przez ściany 
studni 

dla rury DN200 żel. 
podwójna uszczelka  

PEHD 2 

21 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
4.2.13. Studnia Wodomierzowa SW-17 Kierunek Krapkowice 
Ponieważ w komorze studni wodomierzowej zabudowany jest wodomierz śrubowy MWN-100-NK 
DN100 z nadajnikiem impulsów, projektuje się jedynie zabudowę nawiertki typu NWZ do rur 
żeliwnych z zasuwą i gwintem G 1½” pod montaż przetwornika ciśnienia.  
 
Tabela 4.2.13. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 17 
Kierunek Krapkowice 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Nawiertka NWZ z zasuwą DN100/G1½” ż. sfero. 1 

2 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

 
4.2.14. Studnia Wodomierzowa SW-18 Prószków Ligota 
W obudowie studni projektuje się zabudowę nowego, legalizowanego wodomierza śrubowego typu 
WDEK30-R DN100 wyposażonego w nadajnik impulsów oraz na rurociągu przygotować miejsce pod 
montaż przetwornika ciśnienia. 
 
Tabela 4.2.14. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 18 
Prószków Ligota  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz  
z nadajnikiem impulsów 

WDEK30-R DN100 ż. sfero. 1 

2 Nawiertka NWZ z zasuwą DN100/G1½” ż. sfero. 1 

3 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 
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4.2.15. Studnia Wodomierzowa SW-19 Tranzyt - Stacja Przesypowa 
W komorze studni wodomierzowej jest zbudowany nowy wodomierz śrubowy WDEK30-R DN200. 
Projektuje się wyposażyć istniejący wodomierz w nadajnik impulsów pozwalający na zdalny odczyt 
wskazań. Dodatkowo projektuje się montaż na istniejącym rurociągu nawiertki z zasuwą pozwalającą 
na podłączenie przetwornika ciśnienia. 
 
Tabela 4.2.15. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 19 
Tranzyt – Stacja Przesypowa  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Nawiertka NWZ z zasuwą DN100/G1½” ż. sfero. 1 

2 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 

3 Nadajnik impulsów do wodomierza 
WDEK30-R DN200 

- - 1 

 
4.2.16. Studnia Wodomierzowa SW-20 Domecko - Nowa Kuźnia 
Projektuje się wymianę istniejącego wodomierza na nowy, legalizowany wodomierz śrubowy MWN-
80-NK DN80 z nadajnikiem impulsów. Projektuje się zabudowę wodomierza wyposażonego 
dodatkowo w gniazdo (M14x1.5) pozwalające na podłączenie przetwornika ciśnienia.  
 
 
Tabela 4.2.16. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 20 
Domecko – Nowa Kuźnia 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz z nadajnikiem impulsów 
oraz z gniazdem pod przetwornik 
ciśnienia 

MWN-80-NK DN80 
+ M14x1.5 

ż. sfero. 1 

2 Redukcja z M14x1.5z na 
G½”w 

- 1 

 
4.2.17. Studnia Wodomierzowa SW-21 Pucnik 
Projektuje się wymianę istniejącego wodomierza na nowy, legalizowany wodomierz śrubowy MWN-
80-NK DN80 z nadajnikiem impulsów. Projektuje się zabudowę wodomierza wyposażonego 
dodatkowo w gniazdo (M14x1.5) pozwalające na podłączenie przetwornika ciśnienia.  
 
Tabela 4.2.17. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Wodomierzowej 21 
Pucnik 

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Wodomierz z nadajnikiem impulsów 
oraz z gniazdem pod przetwornik 
ciśnienia 

MWN-80-NK DN80 
+ M14x1.5 

ż. sfero. 1 

2 Redukcja z M14x1.5z na 
G½”w 

- 1 

 
4.2.18. Studnia Pomiaru Ciśnienia SC-22 Folwark 
W komorze studni projektuje się zabudowę nawiertki typu NWZ do rur żeliwnych z zasuwą i gwintem 
G 1½” pod montaż przetwornika ciśnienia.  
 
Tabela 4.2.18. Wykaz nowych lub wymienionych elementów technologicznych w Studni Pomiaru Ciśnienia 22 
Folwark  

Lp. Nazwa Parametry Materiał Ilość 
1 2 3 5 6 

1 Nawiertka NWZ z zasuwą DN80/G1½” ż. sfero. 1 

2 Redukcja z G1½”z na G½”w  - 1 
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5. Wytyczne realizacja inwestycji 
 
5.1. Próba szczelność 
Po zakończeniu prac montażowych wykonać próbę szczelności wybranych fragmentów wodociągu 
ciśnieniem o wartości 1.5 maksymalnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 10 bar, przez 
czas ok. 30 min., przy temp. powietrza zewnętrznego powyżej 0 °C. Wykopy do momentu wykonania 
próby szczelności powinny pozostać odsłonięte. Ciśnienie w wybranych fragmentach rurociągu należy 
podwyższać i obniżać powoli. Po napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy go pozostawić na 
kilka godzin w celu ustabilizowania. Szczelność wybranych odcinków wodociągu powinna być 
sprawdzona zgodnie z normą PN – B/10725 – 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”. 
 
5.2. Płukanie wodociągu 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy wybrane fragmenty wodociągu poddać 
płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w wodociągu 
powinna umożliwić usunięcie wszystkich znajdujących się wewnątrz zanieczyszczeń mechanicznych. 
Wodę płuczącą, po zakończeniu płukania, poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. 
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowadzić przy użyciu 
np. roztworów wodnych wapna chlorowego (100 mg/dm3) lub roztworu podchlorynu sodu (20-30 
mg/dm3). Po zakończeniu dezynfekcji wybrane fragmenty wodociągu ponownie wypłukać, a próbki 
wody ponownie poddać badaniu bakteriologicznemu i fizykochemicznemu. 
 
5.3. Wykopy 
Głębokość wykopów wynosi ok. 2-3 m. Wykopy wykonać o ścianach pionowych w pełnym 
umocnieniu. Dna wykopów oczyścić i wyprofilować. Wykonanie wykopów w 80% mechanicznie, 
pozostałe 20% ręcznie. Dna wykopów pod studnie wodomierzowe wzmocnić tłuczniem dobrze 
zagęszczonym, stabilizującym grunt i zabezpieczającym przed rozmakaniem na skutek występowania 
wody gruntowej. Pod wszystkie odkopane fragmenty rurociągów wykonać podsypkę piaskowa gr. 20 
cm. Zasypkę rurociągów piaskiem wykonać do 30 cm ponad wierzch rury, powyżej zasypać wykop 
gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym) z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 
0.98%. W przypadku wystąpienia wód gruntowych, zastosować odwodnienia powierzchniowe z dna 
wykopu. Wodę odprowadzić do istniejących kanałów lub rowów. Stosować pompy o napędzie 
spalinowym. Koszt pompowania wody z wykopów rozliczyć zgodnie z dziennikiem pompowań wg 
rzeczywistego czasu pracy urządzeń. Wykopy dokładnie oznakować i zabezpieczyć przed dostępem 
osób postronnych. W godzinach nocnych wykopy oświetlić oraz ustawić lampy ostrzegawcze. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia skarp wykopu. Roboty ziemne wykonać zgodnie z 
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 („Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania”) oraz PN-B-
10736:1999 („Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania”).  
 
5.4. Studnie wodomierzowe. 
Wszystkie wodomierze zamontować w studniach w pozycji horyzontalnej (z tarcza licznika do góry). 
Podejścia wodomierzowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10720:1998 „Wodociągi. Zabudowa 

zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Wymieniane studnie wodomierzowe projektuje się z polietylenu wysokiej gęstości PEHD. W bocznych 
ścianach studni zabudować przejścia szczelne o średnicach dopasowanych do średnic 
wprowadzanych rurociągów. Studnie wodomierzowe projektuje się posadowić na specjalnej komorze 
dociążającej wypełnionej betonem, zapewniającej stabilność posadowienia, szczególnie w miejscach 
występowania wód gruntowych. W obudowach studni wykonać stopnie złazowe. Studnie wraz z 
komorą dociążającą posadowić na 30 cm fundamencie z betonu klasy B15. Pod fundamentem 
wykonać zagęszczoną podsypkę piaskowo-żwirową o grubości minimum 20 cm. Podsypkę wzmocnić 
tłuczniem dobrze zagęszczonym, zabezpieczającym grunt przed rozmakaniem. Studnie obsypywać 
warstwami. Każdą warstwę zagęścić lekkim sprzętem mechanicznym. Warstwy układać nie większe 
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niż 50 cm. Studnie zabezpieczyć pierścieniem odciążającym, a następnie przykryć płytą przykrywającą 
z otworem pod właz wejściowy. Pomiędzy płytą przykrywającą, a powierzchnią górną studni 
pozostawić wolną przestrzeń powietrzną. Jako włazy wejściowe projektuje się włazy klasy D400 
(zgodne z PN-EN 124:2000) wyposażone w zamki zabezpieczające przed niepowołanym otwarciem. 
Kształt oraz wymiary studni – zgodnie ze schematami. 

Dla studni wodomierzowej SW-11 wykonać zabezpieczenia włazu oraz obudów skrzynek 
ulicznych zasuw przed ich uszkodzeniami podczas prac polowych.  
 
5.5. Przepływomierze 
W przepompowni sieciowej w Prószkowie wymienić istniejące przepływomierze elektromagnetyczne. 
Nowe czujniki przepływomierzy zabudować w miejsce istniejących. Różnice w wymiarach uzupełnić 
króćcami dwukołnierzowymi.  
 
5.6. Pomiary ciśnienia i poziomu 
Projektuje się instalację przetworników ciśnienia mierzących ciśnienie w poszczególnych punktach 
technologicznych wodociągu. Szczegółowy wykaz ich typów zawarty jest w projekcie wykonawczym 
branży elektrycznej. Montaż przetworników projektuje się wykonać w gniazdach nawiertek NWZ, 
zabudowanych na rurociągach w poszczególnych punktach wodociągu. Projektuje się nawiertki 
wyposażone w zasuwy. W zbiorniku wyrównawczym w Górkach projektuje się dodatkowo pomiar 
poziomu poprzez zabudowanie przetwornika ciśnienia na rurociągu wyjściowym ze zbiornika w 
istniejącym gnieździe. Pomiar poziomu wody w zbiorniku wody czystej w Przepompowni Sieciowej w 
Prószkowie, wykonać w oparciu o istniejący układ.  
 
6. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
Roboty budowlane wykonywane w związku z wymianą studzienek wodomierzowych sieci 
wodociągowej mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia wykonywujących je 
pracowników. Studnie wodomierzowe będą układane w wykopach na głębokości od 2 do 3 m po 
powierzchnią terenu. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopów, umacniania ścian, 
odwodnienia dna wykopów oraz podczas rozbiórki obudowy wykopów i ostatecznego zasypania 
studzienek w wykopie. W przypadku występowania gruntów silnie nawodnionych woda podziemna w 
razie niedokładnego lub niewłaściwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania 
obudowy i zabezpieczenia dna wykopu może powodować zawalenie się wykopu. Zagrożeniem dla 
pracowników może być także pracujący w ich pobliżu sprzęt mechaniczny, koparki, dźwigi i inny, oraz 
podnoszone lub opuszczane studzienki, elementy instalacji lub elementy umocnień ścian wykopów. 
 
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach roboczych sprawuje 
kierownik budowlany. Jego obowiązkiem jest przeprowadzenie instruktażu pracowników przed ich 
przystąpieniem do wykonywania robót niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń (np. kaski ochronne, kamizelki i inny), 
- zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 

tym osoby. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapewnić szkolenie BHP wszystkim pracownikom 
wykonującym roboty oraz przeprowadzić szkolenie i zapoznanie się z instrukcjami obsługi 
stosowanych na budowie maszyn pracownikom przewidzianym do ich obsługi. W czasie prowadzenia 
robót należy zapewnić organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed 
wypadkami. Stosowane w trakcie robót maszyny i urządzenia muszą spełniać wymagania BHP przez 
cały okres ich użytkowania, a pracownik powinien mieć dostęp do aktualnej instrukcji ich obsługi. 
Pracodawca powinien udostępnić pracownikom do stałego korzystania instrukcje dotyczące 
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić punkt apteczny oraz przeszkolić do jego obsługi 
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pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Należy stosować przepisy BHP przy 
składowaniu materiałów na paletach, w stosach i materiałów sypkich.  
Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 1994r. Nr89, poz.414) z późniejszymi zmianami 
oraz Rozporz. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przed rozpoczęciem budowy, zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
8. Uwagi końcowe. 
 
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z niniejszym opracowaniem, z “Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II, jednocześnie przy przestrzeganiu 
obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych. 
 
Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub 
zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie w 
budownictwie. 
 
Przez okres robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej, wykonawca musi zabezpieczyć 
stałą dostawę wody dla wszystkich jej odbiorców. 
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