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OŚWIADCZENIE UPRAWNIONYCH PROJEKTANTÓW 

PROJEKTU „BUDOWA  BUDYNKÓW SZEŚCIU SAUN WOLNOSTOJĄCYCH Z DWOMA 
BUDYNKAMI WYPOCZYNKU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY WROCŁAWSKIM  
AQUAPARKU” 
55-558 Wrocław, ul. Borowska 99, województwo: dolnośląskie , powiat: wrocławski, gmina: Wrocław 
 obręb: Południe, NUMER DZIAŁKI: 2/1  AR-26 I 17/2 AR-17 
Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 
2020 r. nr.0 poz 1333 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani oświadczają, że niniejszy projekt 
techniczno-wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 

INSTALACJE SANITARNE projektant sprawdzający 

 
 
 
 
 

 

mgr inż. Marcin Fleszyński  
upr. nr 479/01/DUW 
w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, 
wentylacyjnych i gazowych bez 
ograniczeń 
 
2018-06-06 

mgr inż. Łukasz Drobiński   
upr. nr 242/02/DUW 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 
instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych bez ograniczeń 
 
 
2018-06-06 

 
 



 

SPIS TREŚCI 
 

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONYCH PROJEKTANTÓW ...................................................... 2 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA .......................................................................................... 4 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......................................................................................... 4 
3. STAN ISTNIEJĄCY ........................................................................................................... 4 
4. INSTALACJA  WODOCIĄGOWA ...................................................................................... 4 

4.1. PROWADZENIE, ŚREDNICE, MATERIAŁ, UZBROJENIE ...................................... 4 
4.2. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ............................................... 4 
4.3. ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................... 4 
4.4. ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW I PRÓBY SZCZELNOŚCI ............................................ 5 
4.5. DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW ............................................................................. 5 
4.6. WYTYCNE PROJEKTOWE ..................................................................................... 5 

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ...................................................................... 5 
5.1. PROWADZENIE, ŚREDNICE, MATERIAŁ, UZBROJENIE ...................................... 5 
5.2. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM ............................................... 5 
5.3. ROBOTY ZIEMNE ................................................................................................... 6 
5.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI........................................................................................... 6 
5.5. ODBIORY TECHNICZNE ......................................................................................... 7 
5.6. WYTYCZNE WYKONANIA WYKOPÓW I POSADOWIENIA KANAŁÓW ................. 7 
5.7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA .................................................................. 9 

 



1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Uzgodnienia z Inwestorem. 
Podkłady budowlane. 
Prawo budowlane. 
Polskie Normy, przepisy szczególne, normy i przepisy branżowe  
 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy zewnętrznej 
instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby budowa budynków sześciu saun 
wolnostojących z dwoma budynkami wypoczynku i infrastrukturą techniczną przy 
wrocławskim Aquaparku przy ul. Borowskiej 99 we Wrocławiu. 
 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

Na ternie Aquaparku istnieje w okolicach budynku oznaczonego na mapie jako f1 instalacja 
wodociągowa w32. Przez teren inwestycji przechodzi instalacja k250.  

4. INSTALACJA  WODOCIĄGOWA 

4.1. PROWADZENIE, ŚREDNICE, MATERIAŁ, UZBROJENIE 

Projektuje się na terenie inwestycji rozbudowę zewnętrznej instalacji wodociągowej z rur 
De32, 25 PEHD, SDR11, PE100 prowadzonej ze spadkiem w kierunku istniejącej instalacji 
wodociągowej w istn. budynku oznaczonym na mapie jako f1. Instalacja ma za zadanie 
zasilać balie w świeżą wodę. 
Projektowaną instalację wodociągową układać w wykopie na 10 cm podsypce z piasku. Po 
ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę 20 cm warstwą piasku. Nad rurą ułożyć taśmę 
lokalizacyjną niebiesko-białą z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy wprowadzić do 
skrzynki zasuwy i studzienek 
Rurociągi i ich elementy składowe łączyć za pomocą muf elektrooporowych lub kształtek 
skręcanych do rur PE. W węźle rozdzieczym projektuje się wykonanie instalacji rozdzieczej 
na do zasilenia poszczególnych bali w studzience ø600 mm PP z włazem kl. A15. W 
studziene przewiduje się na odejściach instalacji zamontowanie zaworów kulowych DN25 na 
kżdej odnodze. 

4.2. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Występujące na trasie projektowanego wodociągu uzbrojenie podziemne istniejące 
i projektowane pokazano na poszczególnych planach sytuacyjnych oraz naniesiono 
na rysunkach profili podłużnych. 

Przed przystąpieniem do robót istniejące uzbrojenie należy zlokalizować i wytyczyć w 
terenie, przy udziale jego właściciela. Przy zbliżeniach należy dokonać odsłonięć uzbrojenia. 
Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela. 

4.3. ROBOTY ZIEMNE 

Projektowana instalacja wodociągowa układana będzie w wykopach otwartych o ścianach 
pionowych szalowanych. Należy zastosować szalowanie obustronne w systemie profili z 
cienkiej blachy, o długościach tak ustalonych, aby umożliwiały wielokrotne stosowanie w 
miarę postępu robót. Jako rozpory stosować rozpory stalowe o znormalizowanych 
grubościach z podkładami drewnianymi. Przed rozpoczęciem mechanicznych prac ziemnych 
należy pod nadzorem zlokalizować już istniejące uzbrojenie terenu i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem w trakcie montażu rurociągu. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, a w pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. W trakcie robót przestrzegać 



przepisów BHP. Grunt zasypywać należy piaskiem lub gruntem piaszczystym. Dopuszcza 
się zasypywanie wykopów gruntem rodzimym po sprawdzeniu przez geologa jego 
właściwości. Gruz i ziemię nie nadającą się do zasypywania wykopów wywieźć do utylizacji. 

4.4. ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW I PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Rurociągi z PE łączyć przy pomocy zgrzewania elektrooporowego lub kształtek skręcanych 
do rur PE. Podczas zgrzewania należy przestrzegać zasad zawartych w instrukcji 
montażowej producenta rur. Po zgrzaniu rurociągów, należy ułożyć je na dnie 
wyprofilowanego wykopu i przeprowadzić próbę szczelności po zamontowaniu armatury. Po 
pozytywnych wynikach próby rurociąg zasypać. Rurociąg należy poddać próbie hydraulicznej 
na szczelność zgodnie z normą 
PN-B-10725:1997. Ciśnienie próby Ppr = 1,0 MPa. 

4.5. DEZYNFEKCJA RUROCIĄGÓW 

Płukanie rurociągów należy przeprowadzić wodą z sieci, przed prowadzeniem prób ciśnienia 
i przed połączeniem z czynną instalacją wodociągową. Po przepłukaniu rurociągów i próbie 
szczelności należy przeprowadzić dezynfekcję wodociągu. Proces dezynfekcji prowadzić 
przy użyciu podchlorynu sodu (preparat do dezynfekcji musi posiadać zgodę na stosowanie, 
wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na podstawie 
atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny). Zamknięty odcinek dezynfekowanego 
wodociągu należy wypełnić wodnym roztworem środka dezynfekującego. Czas 
przetrzymania środka w rurociągu wynosi 48 godzin. Stężenie podchlorynu sodu winno być 
tak dobrane, aby w zamkniętej objętości dezynfekowanego rurociągu stężenie wolnego 
chloru wynosiło 10 mgCl2/dm3. Po okresie przetrzymania usunąć roztwór dezynfektanta do 
zbiornika i przeprowadzić dechlorację (tiosiarczan sodu-dawka ustalana roboczo, zależnie od 
poj. odcinka wodociągu) - roztwór winien spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do 
komunalnych urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 50, poz.501 z 1999 r.). Tak przygotowany 
roztwór odprowadzić do kanalizacji. Po dezynfekcji przeprowadzić ponownie proces płukania 
odcinka wodociągu do zaniku zapachu chloru. Następnie zlecić wykonanie wymaganych 
badań jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi. 
Wodę uważa się za zdatną do picia, gdy spełnia wymogi norm sanitarnych dla wody do picia. 

4.6. WYTYCNE PROJEKTOWE 

Na czas okresu zimowego należy bezwzględnie spuścić wodę z instalacji. Celem 
przedłużenia okresu użytkowania przy temp. nocnej do -30C istnieje możliwość wykonania 
ocieplenia od spodu włazu studzienek styropianem o grubości 5 cm. 

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

5.1. PROWADZENIE, ŚREDNICE, MATERIAŁ, UZBROJENIE 

• Projektuje się na terenie inwestycji rozbudowę zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z 
rur Ø160 PVC o wytrzymałości obwodowej SN8 prowadzonych ze spadkiem w kierunku 
istniejącej instalacji k250 z włączeniem do istniejącej studni betonowej DN1000. Instalacja 
ma za zadanie zapewnić spust wody z balii. 

• Projektowaną instalację kanalizacyjną układać w wykopie na 10 cm podsypce z 
piasku. Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę 20 cm warstwą piasku.  

• Na połączeniach i zmianach kierunku instalacji kanalizacyjnej należy wykonać 
studzienki ø600 mm PP z włazem kl. A15.  

5.2. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Występujące na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej uzbrojenie podziemne pokazano na 
planie sytuacyjnym. Nie wyklucza się możliwości występowania niezinwentaryzowanych 
obiektów podziemnych. 



Przed przystąpieniem do robót istniejące uzbrojenie należy zlokalizować i wytyczyć w terenie 
przy udziale jego właściciela. Przy zbliżeniach należy dokonać odkrywek istniejącego 
uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela. 

5.3. ROBOTY ZIEMNE 

Projektowana kanalizacja układana będzie w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 
szalowanych. Zastosować szalowanie obustronne w systemie profili z cienkiej blachy o 
długościach tak ustalonych, aby umożliwiały wielokrotne stosowanie w miarę postępu robót. 
Jako rozpory stosować rozpory stalowe o znormalizowanych grubościach z podkładami 
drewnianymi. Przed rozpoczęciem mechanicznych prac ziemnych należy pod nadzorem 
zlokalizować  już istniejące uzbrojenie terenu i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem w 
trakcie montażu rurociągu. Roboty ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym, a w 
pobliżu istniejącego uzbrojenia ręcznie. W trakcie robót przestrzegać przepisów BHP. 
Wykonywanie podsypki 
Rury muszą być układane tak, aby było zachowane jednolite podparcie, z zachowaniem linii i 
spadków określonych w projekcie. Rurociągi układać na podsypce piaskowej  gr. 0,15 m. 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

− materiał nie może być zmrożony, 

− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 
warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 

− wykonanie wykopu i podłoża, 

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

− stan odeskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu, 

− kąty nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż ok. 20 
m. 

Drabiny powinny mieć szczeble co 30  40 cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby 
nie groziło niebezpieczeństwo poślizgu lub przechyłu. 
Wykonywanie obsypki 
Po ułożeniu rurociągu należy go obsypać, zapewniając rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron. Obsypka rury musi być wykonywana natychmiast po inspekcji, próbach i 
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia.  
Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 
0,30 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
Materiał służący do wykonywania wypełnienia musi spełniać te same warunki co materiał  do 
wykonywania podłoża. 
Przy zagęszczeniu unikać pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, aż do osi rury musi być 
wykonywana ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. Wymagany stopień zagęszczenia 
wynosi 97% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Zasypywanie wykopu powyżej rury powinno być wykonane z tego samego materiału jak 
obsypka rury, aż do wysokości 0,3 m powyżej wierzchu rury. Pozostałą część wykopu do 
wysokości konstrukcji drogi wypełnić gruntem rodzimym za zgodą nadzoru. Grunt zasypywać 
należy piaskiem lub gruntem piaszczystym. Dopuszcza się zasypywanie wykopów gruntem 
rodzimym po sprawdzeniu przez geologa jego właściwości. Gruz i ziemię nie nadającą się do 
zasypywania wykopów wywieźć do utylizacji. 

5.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Próbę szczelności kanalizacji wykonać przy odsłoniętych złączach zgodnie z normą 
PN EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Badania szczelności 



przewodów i studzienek kanalizacyjnych można przeprowadzić z użyciem wody (metoda W- 
zalecana). Po ułożeniu lub wybudowaniu kanału przed zasypaniem przeprowadza się próbę 
szczelności. Polega ona na zamknięciu danego odcinka przewodu korkami i odpowiednim 
uszczelnieniu, a następnie napełnieniu wodą. W górnej części musi być przewidziany wylot 
na ujście powietrza z kanału w czasie jego napełniania. Wodę spiętrza się na wysokość h nie 
większą niż 2,0 m i przy użyciu rurki piezometrycznej połączonej z dolną częścią badanego 
odcinka obserwuje się spadek zwierciadła wody. W początkowym momencie, nawet przy 
prawidłowo wykonanych stykach, spadek zwierciadła wody będzie dość znaczny, ponieważ 
część wody wchodzi do styków. Dlatego też właściwe obserwacje można poczynić dopiero 
co najmniej po 2 godz. od napełnienia kanału wodą. W kanale szczelnym w czasie 5-10 min. 
nie powinien występować spadek zwierciadła wody w studzience. W kanale źle wykonanym i 
nieszczelnym spadek ten jest znaczny i wówczas wodę trzeba spuścić, sprawdzić dokładnie 
styki, uszczelnić połączenia wątpliwe lub przeciekające i próbę powtórzyć. Czynności te 
powtarza się, aż do uzyskania pożądanych rezultatów. W kanałach leżących poniżej 
poziomu wody gruntowej wyniki próby za pomocą zalewania kanałów mogą być mylne. 
Lepiej jest wówczas wprowadzić do kanałów sprężone powietrze, dwutlenek węgla lub dym z 
wilgotnych trocin i obserwować, w którym miejscu wydostają się bańki powietrza lub gazy. 
Gdy manometr dołączony do pompki wskazuje spadek ciśnienia — kanał jest nieszczelny. 
Należy ponownie wodę z wykopu wypompować, sprawdzić złącza i próbę przeprowadzić 
powtórnie. Sprawdzania szczelności przewodów nie należy lekceważyć i choć uzupełnienie 
szczeliwa jest kłopotliwe, zawsze jest mniej kosztowne niż późniejsze odkopywanie 
przewodu w czasie jego eksploatacji. 

5.5. ODBIORY TECHNICZNE 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy obejmuje badanie: 

− zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

− materiałów, 

− ułożenia przewodów na podłożu, 

− wykonania zmiany kierunku układanego przewodu w planie i profilu, 

− odchylenia w planie osi ułożonego przewodu, 

− różnicy rzędnych w profilu ułożonego przewodu, 

− połączenia wzajemnego rur przez oględziny zewnętrzne, 

− szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji 
sprawdzającej. 
 
Odbiór techniczny końcowy 
Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

− sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 

− sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień, 

− sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 
dokumentacją. 

Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 

5.6. WYTYCZNE WYKONANIA WYKOPÓW I POSADOWIENIA KANAŁÓW 

Posadowienie studzien i kanału 
Studnie należy posadawiać na 30 cm wylewce wykonanej z mieszaniny pasku i betonu klasy 
C8/10. W przypadku kanału układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Podłoże 
gruntu pod studniami i kanałem (piasek średni) należy przed ułożeniem podsypki zagęścić. 
Wybór sposobu szalowania wykopów 



Ze względu na charakter robót (roboty liniowe), uzbrojenie terenu oraz jego zabudowę i 
sposób użytkowania proponuje się zastosowanie wykopów o ścianach rozpartych. Wymaga 
się, żeby wolna przestrzeń pomiędzy rurociągiem i konstrukcją szalowania wykopów 
wynosiła minimum 30 cm z każdej strony. 
Dobór sposobu szalowania wykopów jest uzależniony od poziomu zalegania warstw 
wodonośnych. 
W przypadku nie stwierdzenia wody w poziomie wykonywania robót zaleca się zastosować 
szalunki inwentaryzowane – systemowe.  
Szalunki inwentaryzowane 
Do rozparcia wykopów należy używać wyłącznie szalunków inwentaryzowanych. Szalunki 
powinny być stosowane ściśle wg wytycznych ich dostawcy/producenta. Konstrukcja 
deskowań, rodzaj i rozstaw rozpór oraz rodzaj płyt są dostosowane do głębokości wykopów 
oraz ewentualnego obciążenia naziomu. Szalowania wykopów zabezpieczają nie tylko 
pracowników przed ewentualnymi osunięciami gruntu, ale również pobliskie obiekty przed 
osiadaniem. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele systemowych szalowań wykopów (np. 
system SBH firmy TOP MARKET, KRINGS, system firmy PMB Delta – Zremb S.A., Promus 
Częstochowa, Kopras). Szalowania systemowe umożliwiają wykonywanie wykopów do 
głębokości 5 m. Ostateczny wybór jednego z systemów należy do Wykonawcy. 
Wytyczne podparcia ścian wykopów 

− Płyty przyścienne powinny wystawać ponad teren na co najmniej 15 cm w celu 
zabezpieczenia wykopów przed wpadaniem do nich gruntu lub innych przedmiotów. 

− Wykop powinien być przykryty szczelnie balami w przypadku, kiedy w pobliżu odbywa 
się ruch pojazdów lub gdy znajduje się w zasięgu pracy żurawia. 

− Rozpory powinny być w sposób trwały zamocowane do deskowania 

− Maksymalna odległość pomiędzy wyjściami z wykopu wynosi 20 m. 

− W każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w odeskowanej części 
wykopu. 

− System podparcia i rozparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany każdorazowo 
przed podjęciem pracy. 

Wytyczne prowadzenia robót 

− Wykopy w gruntach spoistych należy prowadzić z zachowaniem naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. 

− W razie konieczności pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 
pomosty. 

− Pogłębianie wykopu o więcej niż 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach 
sypkich może się odbywać dopiero po odeskowaniu ścian. 

− Dopuszcza się wykonanie wykopów lekkim sprzętem zmechanizowanym w terenie 
nieuzbrojonym. 

− Niedopuszczalne jest składowanie gruntu (odkładu) w odległości mniejszej niż 1,0 m 
od krawędzi obudowanego wykopu. 

 
UWAGA: Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu. 
 
Wytyczne zasypania wykopów 

− Zasypanie wykopów zrealizować bezpośrednio po zakończeniu robót, 
przeprowadzeniu stosownych prób i odbiorów oraz wykonaniu inwentaryzacji 
geodezyjnej. 

− Dno wykopu należy oczyścić z odpadów oraz odwodnić – jest to szczególnie ważne 
w przypadku gruntów spoistych.  

− Wykopy zasypywać gruntem rodzimym z zachowaniem ich naturalnej struktury. Grunt 
nie może być zmarznięty i nie może zawierać zanieczyszczeń. 



− Obsypkę rurociągów  wykonać ręcznie przy czym grunt należy zagęszczać ręcznie do 
wysokości minimum 30 cm ponad górną krawędź rury. Grubość zagęszczanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm. 

− Przy umocnionych ścianach wykopu grunt przy zasypywaniu wykopów należy 
zagęszczać ręcznie. Grubość zagęszczanej warstwy nie może przekraczać 25 cm. 

− Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać na wysokość nie większą niż 0,5 m  
w gruntach spoistych i 0,3 m w innych gruntach. 

5.7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
zestawienie norm dotyczących kanalizacji 
a) PN-B-10729:1999   Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne. 
 
b) PN-EN 1610:2002 N 5/2002 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne - wymagania  
    i badania przy odbiorze. 
 
c) PN-EN 124/2015   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
      nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
 
Przepisy szczegółowe 
d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.  
e) Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
f) Tom I. „Budownictwo ogólne”. 
g) Wytyczne producenta/dostawców szalunków i ścianek szczelnych. 
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