
 

   

OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej w ramach projektu                     
„Przebudowa ul. Młyńskiej w miejscowości Januszkowice na odcinku od skrzyżowania  

z ul. Wolności (droga wojewódzka nr 423) do skrzyżowania z ul. Leśną”. 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

–   Zlecenie Inwestora  

 Mapy sytuacyjno - wysokościowa w skali i 1:500, 

 Projekt techniczny - opracowany przez Pracownię MOSTOPOL, 
–    Wizja lokalna w terenie, 
–    Obowiązujące normy i przepisy. 

2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI. 

 W związku z wystąpieniem kolizji przebudowywanej ul. Młyńskiej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym w postaci sieci wodociągowej, zachodzi konieczność przełożenia istniejącego  
wodociągu.  

3. ZAKRES INWESTYCJI. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
- Sieć wodociągowa z rur Ø90 PEHD PE100 (SDR17)  L=63,5 m. 
- Zasuwa kołnierzowa typ E2 DN80 z miękkim uszczelnieniem   szt. - 1 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

Teren, na którym realizowana jest istniejąca sieć wodociągowa przeznaczona do przebudowy 
stanowi obszar pasa drogowego. 
Na terenie tym projektowana jest przebudowa ul. Młyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną, wg 
opracowania branży drogowej. 
Teren na którym projektuje się przełożenie wodociągów stanowią drogi gminne.  
Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu naniesione jest na planie sytuacyjnym  w skali 1:500. 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

5.1 Sieć wodociągowa 

 W związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej z projektowanymi krawężnikami zachodzi 
konieczność przebudowy sieci wodociągowej. 
Przebudowę sieci wodociągowej projektuje się wykonać z rur Ø90 PEHD PE100 (SDR17) łączonych 
metodą zgrzewania doczołowego oraz za pomocą kształtek elektrooporowych.  
Połączenie się projektowanej sieci wodociągowej w węzłach PW1, PW2, PW3, PW4 należy wykonać 
poprzez zastosowanie łączników rurowych kielichowych DN80 typ Synoflex (np. firmy Hawle lub 
równoważnych innej firmy) jak pokazano na schematach montażowych w części graficznej 
opracowania. Na projektowanym wodociągu w celu podłączenia istniejącej sieci wodociągowej w 
węźle Tw1 należy zamontować trójnik 90° Ø90 PEHD. Za trójnikiem na odgałęzieniu projektuje się  
kołnierzową zasuwę odcinającą z żeliwa sferoidalnego 80 typu E2 z miękkim uszczelnieniem. Za 
zasuwą przewiduje się montaż kształtki połączeniowej kielichowo – kołnierzowej DN80 typu Synoflex 
(np. firmy Hawle lub równoważnych innej firmy). Schemat montażowy węzła pokazano w części 
graficznej opracowania. 
 Kształtki z żeliwa sferoidalnego muszą być zabezpieczone powłoką zewnętrzną i wewnętrzną z farby 
epoksydowej nakładaną metodą proszkową o grubości min. 250µm. Przy połączeniach kołnierzowych, 
należy stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane. 
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Po ułożeniu rurociągu należy 
wykonać obsypkę piaskową warstwą piasku o grubości 30cm.  Do obsypki i zasypki należy używać 
wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, gruzu, kamieni i korzeni.  
Trasę sieci wodociągowej należy oznaczyć za pomocą taśmy lokalizacyjnej z zatopioną wkładką 
metalową, ułożoną 30 cm nad wierzchem rury. Podsypkę i zasypkę należy zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia Is≥1,02.  
Przebieg trasy sieci wodociągowej, średnice i spadki przedstawiono na planie sytuacyjnym i profilach 
podłużnych w części graficznej opracowania.  

Po wykonaniu wodociągu należy go poddać próbie ciśnieniowej oraz płukaniu i dezynfekcji.  

5.1.1 Armatura 

 Zasuwy: miękkouszczelniane, długie na ciśnienie PN10, wymiary wg PN-EN 558:2008 
Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do 



 

   

rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy, kołnierzowe – kołnierze wg 
PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i 
osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego 
epoksydowane, klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany powłoką elastomerową, 
wrzeciono ze stali nierdzewnej, nakrętka klina z mosiądzu o małej zawartości cynku , z 
przewymiarowaną długością gwintu, uszczelki z elastomeru, śruby mocujące otoczone 
uszczelką i zalane masą na gorąco.  

 Należy stosować zasuwy z żeliwa sferoidalnego  (min. GGG-40 PN10) z miękkim 
uszczelnieniem klina. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka musi być wykonana z farby 
epoksydowej nakładanej metodą proszkową o grubości min. 250µm. 

 Obudowy do zasuw: teleskopowe, ze wskaźnikiem położenia 

 Skrzynki do zasuw: żeliwne, wg PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne 
stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

 Uszczelki międzykołnierzowe: gumowe, wg PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. 
Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie 
z wkładkami lub bez wkładek. 

Oznaczenia uzbrojenia: armatura będzie oznaczona tablicami wg PN-B-09700:1986 Tablice 
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.. 
 
6. WYTYCZNE REALIZACJI. 
 
Klauzula  
Pracownia Projektowa „Mostopol” informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne     i 
nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. 
Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być 
podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 

Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 

 zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 

 zapoznać się z wskazanymi normami, 

 zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, linii 
napowietrznych, gazociągów itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad 
prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,  

 Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia, 

 Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do 
dziennika budowy, 

 W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór projektowy        i 
inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń. 
 

7. ROBOTY PRZYGTOWAWCZE I ZIEMNE 

 Całość robót ziemnych związanych z przełożeniem sieci wodociągowych wykonać zgodnie z 
warunkami Technicznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003, 
Dz.U.Nr 47 poz. 401. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne.”, PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów wodociągowych i 
kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 „ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać 
ręczne przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia pod względem sytuacyjnym 
oraz wysokościowym. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem uprawnionego 
przedstawiciela właściciela sieci.  
Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących prace oraz dla ochrony istniejącego wodociągu 
zabrania się użytkowania ciężkiego sprzętu nad wodociągiem. 
Wykopy: 

 rozpocząć od najniższego punktu, co zapewnia grawitacyjny odpływ wód w czasie opadów, 

 wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, sposobem mechanicznym, jedynie 
w rejonie istniejącego uzbrojenia sposobem ręcznym, 

 na całej długości wykop oznakować i zabezpieczyć, 

 przy głębokości większej niż 1,0m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia należy 
zabezpieczyć deskowaniem wraz z ich rozparciem. Najwyższy element obudowy powinien 
wystawać 0,15cm ponad powierzchnię terenu, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się 
gruntu do wnętrza wykopu oraz napływu wód powierzchniowych, 

 dno wykopu winno być oczyszczone z kamieni, korzeni i gruzu. 



 

   

 
  Przewody wodociągowe należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 15 cm z zagęszczeniem. Po 
ułożeniu przewody obsypać 30 cm nad wierzch rury i zagęścić. Do obsypki należy użyć wyłącznie 
gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Pod drogami oraz w chodniku wykonać całkowitą 
wymianę gruntu rodzimego na materiał sypki (piasek, pospółka). Do zasypki i obsypki użyć gruntu 
sypkiego – piasku dowiezionego na plac budowy.  Miejsca wykopu otwartego zagęszczać warstwami, 
co 20cm, ostatnie 50cm należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,02 w jezdniach i 
chodnikach, a Is=0,98 na terenach zielonych.  
 
 W miejscu występowania uzbrojenia podziemnego należy wykonać wcześniej wykopy 
kontrolne w celu dokonania lokalizacji tego uzbrojenia. 
W miejscach przejść pieszych i przejazdu pojazdów należy montować kładki dla pieszych i pojazdów. 
Teren prowadzenia robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi.  
Roboty ziemne wykonać w oparciu o szczegółowe warunki wykonania wykopów zawarte w normie 
PN-B-10736-”Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych”. 
 

7.1. Skrzyżowania przyłączy z istniejącym uzbrojeniem. 

Na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej występują skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym tj.: kanalizacją sanitarną. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne 
niezaznaczone na mapie wykop należy wykonywać pod nadzorem odpowiednich służb właścicieli uzbrojenia, 
a w ramach potrzeby odpowiednio zabezpieczyć. W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prace 
należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością. 

7.2. Montaż rurociągów PE  

Rury i kształtki projektowanej sieci i przyłączy wody z rur PEHD PE100 (SDR17), PEHD 
PE100 (SDR17) należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego oraz z zastosowaniem kształtek 
elektrooporowych. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania doczołowego elementy należy poddać 
obróbce skrawania (wiórowej). Obróbka jest wystarczająca, gdy na obu zgrzewanych elementach nie 
ma już miejsc nieobrobionych. Następnie powierzchnie te należy oczyścić spirytusem technicznym. 
Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpośrednio przed zgrzewaniem. Po 
obróbce oba elementy dosunąć do siebie, aż do ich zetknięcia. Proces zgrzewania powinien 
przebiegać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta rur. Strefę zgrzewania należy chronić 
przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, deszcz, śnieg i wiatr. 
Zgrzewanie można przeprowadzać w temp. otoczenia od 5°÷45°C. 
 Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu mufowego, więc łączenie elementów odbywa się 
pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtek a powierzchnią zewnętrzną rur bosych 
końców kształtek. Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego elementy należy przy 
użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, 
które znajdują się w strefie zgrzewania, a następnie miejsca te przemyć wacikiem nasączonym 
płynem czyszczącym. Absolutnie czyste i całkowicie suche elementy zestawić ze sobą w połączenie i 
unieruchomić w zacisku montażowym. Zgrzewanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi 
zgrzewarki. 

7.3. Wymagania ogólne przy montażu  

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby i materiały, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na które wydano 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności  z Polską Normą, 
aprobatę techniczną, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy zobowiązany jest na okres 
prowadzenia robót budowlanych przechowywać w/w oświadczenia i certyfikaty oraz udostępniać je 
przedstawicielom uprawnionych organów. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone materiały               
i wyeliminować elementy uszkodzone. 

Stanowisko zgrzewania, sklejania lub cięcia chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, śnieg, nasłonecznienie). 

Przy przekładaniu i zabezpieczeniu wodociągu, osoby zatrudnione oraz kierownictwo nadzoru 
winny: 
- posiadać kwalifikacje zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 z 28.08.2003 – tekst jednolity), 
- przestrzegać wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 
03 z 10.07.2003r). 



 

   

7.4. Próba szczelności wodociągu 

 Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności 
połączeń zgodnie z PN-81/B-10725 metodą prób hydraulicznych. Próbę należy przeprowadzić po 
ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed przesuwaniem 
się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych 
przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem 
ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie powinien przekraczać 200 m.  
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 
podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 
roboczego, nie mniej niż 1 MPa.  

7.5. Płukanie i dezynfekcja 

 Po pozytywnym wyniku próby, przed oddaniem do eksploatacji, rurociąg należy dokładnie 
przepłukać czystą wodą przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania zanieczyszczeń. 
Wskazane jest następnie przeprowadzić dezynfekcję wodociągu za pomocą 3% roztworu podchlorynu 
sodu. Roztwór wprowadza się do rurociągu w miejscu ustawienia hydrantów. Po upływie 24 h 
zachlorowana woda powinna być usunięta przez doprowadzenie wody czystej i przepłukanie 
przewodu. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna 
przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników analiz 
całkowitego braku zanieczyszczeń, wykonany przewód może być włączony do czynnej sieci 
wodociągowej. Gdy wodociąg jest wyłączony z eksploatacji dłużej niż 10 dni, dezynfekcję i płukanie 
należy przeprowadzić ponownie. 

Roztwór dezynfekcyjny należy przed odprowadzeniem poddać próbie dechloracji. Do 
dechloracji zastosować tiosiarczan sodu, czysty, pięciowodny Na2S2O3 x H2O w postaci 10% 
roztworu. Na związanie 1g wolnego chloru potrzeba około 1g tiosiarczanu sodu pięciowodnego. W 
czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem należy przygotować roztwór do dechloracji. tym celu 
do zbiornika zarobowego należy wsypać 1kg tiosiarczanu i zalać 10 dm3 wody. Z chwilą rozpoczęcia 
zrzutu wody do kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć dawkowanie roztworu. Proces dechloracji 
prowadzić w sposób ciągły, aż do zakończenia dezynfekcji rurociągu. Produktami dechloracji są 
siarczany i chlorki.  

7.6. Roboty zabezpieczające i pomocnicze 

 Wykop należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
należy umożliwić ruch pieszy i kołowy. W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów 
kołowych należy wykonać zabudowanie kładek drewnianych typ A2 oraz typ B2. 
 
7.7. Umocnienia ścian wykopu. 
 Ściany wykopu umocnić wypraskami stalowymi. Do rozparcia użyć regulowanych rozpór 
stalowych. Obudowa wykopów powinna być pewna i stateczna w każdej fazie jego wykonywania. 
Dopuszcza się również użycie typowej systemowej obudowy skrzynkowej. Zastosowane umocnienie 
wykopu musi posiadać nośność min. 40 kN/m2. 

8. OZNAKOWANIE TRASY  

Na wysokości 30cm ponad wierzchem rury ułożyć taśmę koloru niebieskiego lokalizacyjno–
ostrzegawczą z zatopioną wkładką metalową.  

9. WARUNKI BHP 

 Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 
811) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 
poz. 401). 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeszkolić podległych 
sobie pracowników z zakresie BHP i p.poż na stanowisku pracy. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni               
o zagrożeniu w momencie uszkodzenia instalacji podziemnych (kabli elektroenergetycznych, 
przewodów kanalizacyjnych i gazowych...).  

 Nie wyklucza się istnienia w rejonie zabezpieczenia przewodu, niewskazanych na mapie 
urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych 



 

   

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy w szczególności ustalić usytuowanie 
istniejącego uzbrojenia wykonując wykopy kontrolne. Prace ziemne  
w okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonywać sposobem ręcznym pod 
nadzorem przedstawicieli danego uzbrojenia. 

 Odkrycie wodociągu należy zgłosić właścicielowi uzbrojenia celem jego oględzin i ustalenia 
stanu technicznego i jego zabezpieczenia. 

 Przed zasypaniem przewodu należy powiadomić właściciela uzbrojenia i uzyskać odbiór 
izolacji wpisem do dziennika budowy. 

 

10. WPŁYW INWEWSTYCJI NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 Projektowana sieć wodociągowa jest systemem szczelnym i nie będzie oddziaływać na 
środowisko. 
Trasa przebudowywanej sieci wodociągowej nie koliduje z istniejącymi zadrzewieniami. Dla jej 
realizacji nie jest wymagana wycinka drzew.  
Projektowana Inwestycja nie należy do mogących pogorszyć stan środowiska  
wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określania rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
(Dz. U. nr 179 poz. 1490 z dnia 29 października 2002 r.) 

11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU NA  ŚRODOWISKO 

Zgodnie z  art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 
 z 2013 r poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu – przebudowywanego wodociągu, mieści się w 
całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

12. UWAGI KOŃCOWE. 

Budowa musi być wykona zgodnie z: 
–   Prawem budowlanym z 07.07.1994 (tekst Jednol. Dz.U. 2016 poz. 290), 
–  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. „w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z póz.zm.), 

 Publicznej specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania”. 
–  Prace należy wykonać pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich służb właścicieli 
 uzbrojenia, 
- W miejscach skrzyżowań projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem należy roboty 

ziemne wykonać ręcznie. 
-  Wszystkie prace związane z wykonaniem wodociągu należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom II. 
- Podczas prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać ogólne zasady BHP oraz zawarte  

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401), 

 
 
 
 

                             Opracował: 


