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III. KARTA USTALE Ń FORMALNO – PRAWNYCH 

1. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączną własność MACIEJA 
KOLESIŃSKIEGO właściciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – 
URBANISTYCZNEJ „ALMAPROJEKT” i mogą być stosowane wyłącznie do celu 
określonego umową zawartą pomiędzy właścicielem Pracowni „ALMAPROJEKT”                      
i  Zamawiaj ącym . Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań osobom trzecim lub/i 
wykorzystanie projektu do innych celów może nastąpić tylko na podstawie pisemnego 
zezwolenia Właściciela PRACOWNI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ 
„ALMAPROJEKT” , z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych. 

2. Projekt opracowano stosownie do obowiązujących uzgodnień i warunków jego 
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj ącemu . Realizacja projektu po 
upływie 36  miesięcy od daty przekazania Zamawiaj ącemu  wymagać będzie 
aktualizacji przyjętych w  projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych 
do wymagań aktualnych przepisów oraz do aktualnych warunków wykonawstwa i 
dostaw. 

 
3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu służy. 
 
4. Wszystkie nazwy materiałów, urz ądzeń oraz produktów okre ślone w 

dokumentacji zostały u żyte wył ącznie w celu uszczegółowienia wymaganych 
parametrów. Dopuszcza si ę zastosowanie innych materiałów, urz ądzeń oraz 
produktów, wyprodukowanych lub dostarczanych przez innych producentów 
lub dostawców, których parametry nie s ą gorsze od okre ślonych w 
dokumentacji .     
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IV. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCYCH 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

 
OŚWIADCZAM, że 
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V. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
 

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych mgr inż. Grzegorzowi 
Golińskiemu 
 

 
 
- 1 strona A4 

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 
Zaświadczenie o wpisie mgr inż. Grzegorza Golińskiego  na listę 
członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
 

 
 
- 1 strona A4 

3 ZAŁĄCZNIK NR 3 
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych oraz Zaświadczenie 
o wpisie na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa mgr inż. Grzegorzowi Calowi 
 

 
 
 
- 1 strona A4 

4 ZAŁĄCZNIK NR 4 
Warunki techniczne ZUK Charsznica  

 
- 1 strona A4 

5 ZAŁĄCZNIK NR 5 
Mapa do celów projektowych 
  

 
- 2 strony A1 

6 ZAŁĄCZNIK NR 6 
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

- 5 stron A4, 
  4 strony A3 

7 ZAŁĄCZNIK NR 7 
Schemat studzienki DN315  
 

 
- 1 strona A4 

8 ZAŁĄCZNIK NR 8 
Schemat studzienki betonowej 
 

 
- 1 strona A3 

9 ZAŁĄCZNIK NR 9 
Decyzja Starosty Miechowskiego nr SDiM.4130.68.2015  - 
zezwolenie na lokalizację odcinka wodociągu w pasie drogowym 
ulicy Kolejowej   
   

 
 
 
- 3 strony A4 

10 ZAŁĄCZNIK NR 10 
Uzgodnienie ZUK Charsznica 

 
- 1 strona A4 

11 ZAŁĄCZNIK NR 11 
Protokół z narady koordynacyjnej nr GG.6630.140.2015      

 
- 2 strony A4 
  3 strony A3 

12 ZAŁĄCZNIK NR 12 
Decyzja zmieniająca decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego 
 

 
- 2 strony A4, 
- 1 strona A3 

13 ZAŁĄCZNIK NR 13 
Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawnionego 
geologa w lipcu 2015r. 

 

 
 
- 17 stron A4 
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VI. SPIS RYSUNKÓW 

LP TYTUŁ RYSUNKU SKALA NUMER 

1 ORIENTACJA 

 

1:10000 

 

PB –KS-0  

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PB –KS-1 

3 PROFIL KANALIZACJI  SANITARNEJ 1:100/500 PB –KS-2 
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VIII. OPIS TECHNICZNY 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

1.1  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ 

Z PRZYŁĄCZAMI W MIECHOWIE - CHARSZNICY .  

Zakres projektu obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o długości ok. 

350m z włączeniem do istniejącej sieci oraz budowę 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej do 4 

budynków.  
 

1.2  PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Charsznica a Projektantem – mgr 

inż. arch. Maciejem Kolesińskim, właścicielem P.A.-U. ALMAPROJEKT; 

• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, przyjęta do zasobu Starostwa 

Powiatowego w Miechowie; 

• Warunki techniczne wykonania sieci; 

• Uzgodnienia z Inwestorem; 

• Wizja lokalna oraz pomiary;  

• Normy i przepisy budowlane. 
 

1.3   LOKALIZACJA. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Kolejowej  w Miechowie - Charsznica, na działkach 

nr ew. 43/17 – SIEĆ KANALIZACYJNA, 43/23, 43/25, 43/9, 43/21 – PRZYŁĄCZA, 

OBRĘB 0007 MIECHÓW – CHARSZNICA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 120801_2 

CHARSZNICA. 

 

1.4   PODKŁADY GEODEZYJNE  
 

Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego 

geodetę, przyjęta do zasobu Starostwa Powiatowego w Miechowie  – Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w dniu 05.06.2015r. pod numerem 

P.1208.2015.436.  
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2. INFORMACJE O TERENIE. 
 

2.1   DANE DOTYCZĄCE OCHRONY TERENU.  
 
Teren objęty projektem nie jest objęty żadną formą ochrony. 

 
2.2  DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.  
 

Obszar opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
2.3  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.  

 
Dokumentacja geotechniczna dla rejonu inwestycji została wykonana przez firmę 

GEOPROFIL w lipcu 2015r. 

Wnioski z dokumentacji: 

• W wyniku przeprowadzonych prac wiertniczych wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną. 

• W badanym podłożu poniżej warstwy nasypów, w całej przewierconej przestrzeni 

gruntowej, występują grunty spoiste wykształcone jako pyły w stanie twardoplastycznym. 

• W trakcie wiercenia nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 

• Na omawianym terenie występują proste warunki gruntowe , i proponuje się przyjąć I 

kategori ę geotechniczn ą. Ostatecznie kategoria geotechniczna zostanie określona 

przez Projektanta. 

• Rozpoznane grunty rodzime charakteryzują dobre parametry geotechniczne. 

• Rozpoznane grunty spoiste warstwy I należą do gruntów tiksotropowych czyli wrażliwych 

na obciążenia dynamiczne. Ponadto, łatwo ulegają uplastycznieniu pod wpływem wilgoci, 

co może skutkować znacznym pogorszeniem parametrów geotechnicznych, dlatego 

zaleca się zastosowanie odpowiedniego systemu drenaży podziemnych oraz 

powierzchniowych. 

• Grunty wydzielone w warstwie I należą do gruntów wysadzinowych w dobrych warunkach 

wodnych, w związku z czym należy je zakwalifikować do grupy nośności podłoża G3. 

• Wykopy należy wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów 

atmosferycznych wykopy należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody w wykopie, 

np. folią. W wypadku gromadzenia się wody w wykopie należy ją natychmiast usunąć. 

Planując głębsze wykopy, ściany wykopu należy zabezpieczyć przed obrywaniem. 
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 2.4  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.  
 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działki o nr ew. 43/17, 43/23, 43/25, 43/9, 43/21, 

OBRĘB 0007 MIECHÓW – CHARSZNICA, stanowiące obszar opracowania dokumentacji.  

 

3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE. 
 

3.1  KANALIZACJA SANITARNA. 
 

Nowoprojektowany odcinek kanalizacji sanitarnej będzie włączony do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej w miejscu istniejącej studzienki kanalizacyjnej Sistn. 

Kanał prowadzony na całej długości pod istniejącą drogą, jedynie przyłącza kanalizacyjne 

do poszczególnych posesji prowadzone będą częściowo pod drogą i częściowo w terenie 

zielonym.  

Sieć zaprojektowano z rur PVC-U lite klasy S (SDR34, SN8) Ø200x5,9mm, natomiast 

przyłącza z rur  PVC-U lite klasy S (SDR34, SN8) Ø160x4,7mm. Na odcinku S7.2-S7.1   

(przed włączeniem do studzienki S7.1) oraz na odcinku S7.1-S7 (przed włączeniem do 

studzienki S7) należy przewidzieć nastawną dwuzłączkę PVC Ø160mm +-5,5° a następnie 

zamontować przejście szczelne w studzience. 

Na załamaniach trasy kanalizacji oraz w miejscach wpięcia projektowanych przyłączy 

należy zabudować studzienki betonowe DN1000mm z włazem nastudziennym o klasie 

wytrzymałości D 400 z wypełnieniem betonowym. Natomiast w przypadku studzienki S7.1, 

ze względu na małą przestrzeń do zabudowy studzienki DN1000, należy zamontować 

studzienkę tworzywową DN315, np. Wavin z włazem studziennym B 125..  

Wszystkie przewody należy układać na stabilnym podłożu.   

Rury należy ułożyć na podsypce o gr. 20 cm i obsypce piaskowej o gr. 30 cm, zgodnie z 

wytycznymi producenta rur. 

Zabezpieczenia ścian i wykopów wykonać należy poprzez typowe szalunki. 

 
3.2  MATERIAŁY DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ. 
 

Studnie : 

Zmiany trasy kanału oraz połączenia wykonane zostaną w studzienkach rewizyjnych 

i połączeniowych.  
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Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę 

cementową. 

Na kanałach grawitacyjnych DN150 – DN600mm zastosować betonowe studzienki 

prefabrykowane łączone na uszczelkę o średnicy DN1000 i DN1200, które winny 

odpowiadać normie PN-EN 1917:2004 lub prefabrykowane komory żelbetowe 

produkowane, wg ważnej aprobaty technicznej z zastosowaniem dla kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej. 

Rozmieszczenie winno być zgodnie z dokumentacją projektową. 

Podstawowe elementy typowych studzienek (DN1000 i 1200)  kanalizacyjnych: 

- dennicę należy wykonać jako prefabrykowaną, z monolityczne osadzonymi w trakcie 

produkcji przejściami lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami i 

odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 lub odpowiedniej aprobaty 

technicznej. Nie dopuszcza się osadzania przejść w dennicy studni po etapie 

betonowania. 

- kineta wykonana z betonu klasy C40/50, która wraz z dennicą stanowi jeden odlew, 

wykonany w jednym etapie produkcyjnym, 

- kręgi nadbudowy - betonowe w średnicach odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 

1917:2004, minimalna wysokość kręgów nadbudowy – 500 mm, 

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych – zwężka redukcyjna o minimalnej wytrzymałości 

na obciążenia pionowe 300 kN, 

- włazy kanalizacyjne o klasie wytrzymałości D400, okrągłe, żeliwne Ø 600mm,  

zg. z normą PN EN 124 : 2000, 

- drabinka włazowa z rdzeniem ze stali, powlekana z PE, odpowiadająca wymaganiom 

normy PN-EN 13101. 

Parametry i właściwości elementów studzienek: 

• szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu:     50 kPa 

• beton o minimalnej klasie wytrz. na ściskanie w elementach i w kinecie:  min. C40/50 

• nasiąkliwość betonu:         ≤5 % 

• klasa ekspozycji betonu w elementach studni:   X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

Przejścia kanałów przez ściany zewnętrzne studnia należy wykonać jako szczelne wg 

systemu wg którego zastosowano rury. 
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Włazy kanałowe  

Jako zwieńczenia studni kanalizacyjnych należy stosować włazy z pokrywami z 

wypełnieniem betonowym (typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem zgodnie z normą  

PN-EN 124:2000, z uszczelką montowaną fabrycznie, bez zamknięć ruchomych (takich jak 

śruby, rygle) o odpowiedniej klasie wytrzymałości i średnicy 600 mm.  

Na sieciach zaleca się stosowanie włazów o klasy wytrzymałości D400 z wypełnieniem 

betonowym.   

Włazy kanalizacyjne montowane w nawierzchni gruntowej, po której odbywać się będzie 

ruch kołowy (dot. jezdni tymczasowych) oraz w terenach zielonych należy wbudować  w 

placek żelbetowy o wym. 2,0 x 2,0 x 0,2 m. 

Włazy należy wyregulować do niwelety drogi. Regulację włazów  powinny zapewniać 

pierścienie dystansowe polimerowe. Nie dopuszcza się stosowania pod włazy pierścieni  

betonowych. 

Zwieńczenia studni kanalizacyjnych muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN 

EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim  Centrum 

Akredytacji ( PCA ).   
 

4. ROBOTY ZIEMNE. 
 

Budowę sieci kanalizacyjnej prowadzić w wykopach umocnionych  ściankami szczelnymi. 

Wykopy należy wykonywać w okresie suchym. W przypadku wystąpienia opadów 

atmosferycznych wykopy należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody w wykopie. 

Podczas prowadzenia robót wykopy należy odwodnić do głębokości min. 0,9 m od 

projektowanej rzędnej posadowienia przewodu kanalizacyjnego.  

Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia terenu, w tym głównie w rejonie 

istniejących kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych (w odległości mniejszej niż 

2m)  należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściwych służb dozorowych właścicieli 

uzbrojenia podziemnego, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami dokumentacji.   
 

5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 
 
Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie, 

biorąc powyższe pod uwagę roboty ziemne wykonywać ze szczególną ostrożnością.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy, przed przystąpieniem  
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do  robót wykonać przekopy kontrolne celem ich dokładnego zlokalizowania. 

Istniejące kable energetyczne oraz teletechniczne po ich wytyczeniu w terenie pod 

nadzorem właściwych służb zarządców sieci w rejonie projektowanych obiektów należy 

odkopać oraz osłonić szczelnie dwudzielnymi rurami osłonowymi, montowanymi na 

zatrzask. W uzasadnionych przypadkach na wniosek w/w nadzorujących służb kable te 

należy przesunąć lub przebudować. Prace w miejscach zbliżeń z wytyczonymi kablami 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Występujące istniejące 

uzbrojenia podziemne, krzyżujące się i przebiegające płycej od projektowanych obiektów, 

na okres prac ziemnych powinno być tymczasowo podwieszane.  
 

6. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  

Po ułożeniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w pasie robót przewidziano 

odtworzenie nawierzchni istniejącej drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej – ul. 

Kolejowej. Prace należy wykonać zgodnie z Decyzją Starosty Miechowskiego nr 

SDiM.4130.68.2015. Kolektory kanalizacji należy zasypać piaskiem (warstwy gr. ok 20cm) 

zagęszczając warstwowo, aż do uzyskania nośności gruntu zasypowego G-1 E2=120 MPa 

(należy przeprowadzi ć badania sond ą do gł ęboko ści wykopów dla ka żdego odcinka 

sieci ks i przył ączy kanalizacyjnych a wyniki przeprowadzonych bada ń przekaza ć 

Inwestorowi ). Po zasypaniu kanalizacji należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie: dolna warstwa gr. 25cm – kruszywo 31,5-63mm, górna 

warstwa gr. 15cm – kruszywo 0-63mm i ułożyć asfaltowe warstwy nawierzchni drogi do 

niwelety istniejącej nawierzchni jezdni gr. nie mniejszej niż 6cm na powierzchni co najmniej 

o 0,5m szerszej w każdą stronę licząc od krawędzi wykopu. Należy odtworzyć spadki 

normowe podłużne i poprzeczne. W przypadku rozbiórki krawężników okalających jezdnię 

należy ułożyć nowy krawężnik na ławie betonowej.   

7. WARUNKI BHP I P.POŻ. 
 

Całość robót należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p.poż oraz zasadami sztuki 

inżynierskiej. W szczególności prace budowlano-montażowe powinny być wykonane 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. nr 47 z 

dnia 19.03.2003r. poz. 401). 

Projektowane obiekty nie stanowią zagrożenia wybuchowego i pożarowego.   
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8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA KANAŁÓW I RUROCI ĄGÓW. 
 
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejącym uzbrojeniem oraz przy 

zbliżeniach z elementami zagospodarowania terenu należy wykopy wykonywać ręcznie, 

natomiast na pozostałych odcinkach stosować sprzęt mechaniczny.  

Wykop odwodnić do głębokości min. 0,9 m od projektowanej rzędnej posadowienia 

przewodu kanalizacyjnego. 

Wykonać podsypkę i obsypkę przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych z piasku.  

Podsypkę i zasypkę zagęszczać warstwami do IS = 98%, w drogach do IS = 98%. Pozostałą 

część wykopu wypełnić ziemią rodzimą pozbawiona materiałów mogących uszkodzić 

przewód. 

Zabezpieczenie kolizji istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie z 

zaleceniami gestora danej sieci. 

W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy należy odwadniać itp. igłofiltrami, wodę 

powstałą z odwodnienia wykopów należy przepompować. 

Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić 

sposób ich zabezpieczenia. 

Należy przewidzieć precyzyjną regulację studzienek do niwelety drogi podczas budowy 

nawierzchni drogi. 

Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie. 

Roboty ziemne przy budowie kanalizacji należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami: 

- PN-B-10736 – Roboty podziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

- BN-83/8836-02 – Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze, 

- PN-EN 1610 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 

- PN-92/B-10725 – Wodociągi.  Przewody zewnętrzne, wymagania i badania,  

- PN-92/B-10727 – Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i badania 

przy odbiorze, 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Wydawca: 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i klimatyzacji – Warszawa 

1994 r.  

Budow ę projektowanych kanałów zacz ąć od najni ższego punktu, tj. od odbiornika w 

kierunku przeciwnym do spływu medium i spadku kanał u. 

Przed przyst ąpieniem do robót nale ży wykona ć pomiary sprawdzaj ące dla studni 

istniej ącej, do której nast ępuje wł ączenie oraz projektowanych wł ączeń, wykona ć 

przekopy kontrolne w miejscach kolizji z istniej ącym uzbrojeniem dla ewentualnego 

przekopy kontrolne w miejscach kolizji z istniej ącym uzbrojeniem dla ewentualnego 

skorygowania gł ęboko ści projektowanych przył ączy i instalacji, a prace prowadzi ć 

pod nadzorem inwestora i gestorów urz ądzeń podziemnych,  

Odbioru przewodów kanalizacyjnych dokonać zgodnie z normą PN-EN 1610; 2002 Budowa 

i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Odbioru przewodów wodociągowych dokonać zgodnie z normą PN-B-10725 Przewody 

zewnętrzne, wymagania i badania.  

Po wykonaniu sieci wykonać pomiary powykonawcze przez osoby uprawnione (pomiary 

geodezyjne). 

Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą posiadać niezbędne atesty 

(aprobaty) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach sanitarnych.  

Przewodów z tworzyw sztucznych przy temperaturze poniżej 0°C nie należy montować w 

wykopie z uwagi na zmniejszenie ciągliwości materiału oraz trudności z właściwym 

zagęszczaniem podłoża i obsypki.  

Rurociągi należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu wg 

wytycznych firmy produkującej wyroby.  

Żwiry piaskowe o małej zawartości piasku, grunty spoiste, piasek pylasty oraz zawierający 

zanieczyszczenia organiczne nie nadają się do obsypki rurociągów. 

Materiał wypełniający w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony, ważne jest 

dobre zagęszczenie w bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed 

deformacjami na skutek występujących nacisków statycznych i dynamicznych.  

Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu pierwsza warstwa o grubości 0,2 m 

(pochodząca z wykopu) nie może zawierać kamieni i gruzu. 
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Przy układaniu należy zwrócić uwagę na jakość rur, nie mogą być zdeformowane i 

uszkodzone oraz powinny leżeć całą płaszczyzną na podsypce.  

Zastosowane w niniejszej dokumentacji technicznej rury kanalizacyjne  łączone kielichowo 

z uszczelką gumową.  

Połączenie wykonuje się przez wprowadzenie bosego końca jednej rury lub kształtki do 

kielicha drugiej. Wewnątrz kielicha, we wgłębieniu na całym obwodzie znajduje się 

pierścień uszczelniający.   

Prace w obrębie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem jego właścicieli, 

po uprzednim przeszkoleniu. 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć geodezyjne znaki osnowy państwowej,  

Tereny, przez które przebiegają kanały i wodociąg, należy przywrócić do stanu pierwotnego 

wraz z istniejącym uzbrojeniem (kanały, rurociągi, ogrodzenia, murki itp.) oraz nawierzchnie 

utwardzone.  

Gruz i ziemię nienadającą się do zasypywania wykopu należy wywieźć do utylizacji. 

 
9. ODBIORY I SPRAWDZENIA. 

 
Odbiory robót ziemnych należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02. Przewody 

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze wraz z PN-68/B-06050. 

Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

Odbiory techniczne przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610; 2002. 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Przed przystąpieniem do właściwych robot montażowych należy sprawdzić, czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi 

warunkami. Sprawdzeniu podlegają: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- zabezpieczenie kabli i przewodów napotkanych w obrębie wykopu, 

- umocnienie wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

montażu, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m).  

Drabiny powinny mieć szerokie szczeble co 30 – 40 cm i być przymocowane do odeskowań 

tak, aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu,. 
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Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków 

do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 

podanymi w normie PN-92/B-10735. 

Spośród wymienionych w tej normie wymagań na szczególną uwagę zasługuje: 

odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, należy zamknąć 

wszystkie odgałęzienia, przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience 

wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej 

terenu w miejscu studzienki niższej, podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu 

się zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studzience 

położonej wyżej w czasie 30 minut – na odcinku o długości do 50 m oraz 60 minut – na 

odcinku o długości ponad 50 m, podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu 

wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisywanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika. Próbę szczelności  

wodociągu przeprowadzić na ciśnienie 10 atm.  

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe.  

Odbiory częściowe i końcowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 

zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 

podlegających zakryciu. W związku z tym ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robot ziemnych, a w szczególności podłoża, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 

kierunku i spadku, połączeń i zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek i innych elementów, 

- przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację, 

- przeprowadzenie próby ciśnieniowej. 
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji należy dokonać odbioru 

końcowego polegającego na: 

- sprawdzeniu protokołów z odbioru częściowego i stwierdzenie zrealizowania zawartych w 

nich postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzeniu 

protokołów z prób szczelności, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej uwzględniając wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

- sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek i innych 

elementów. 

Odbiory: częściowy i końcowy powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzone 

właściwymi protokołami. 

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się usterki, 

należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia,  

Zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników zatrudnionych przy budowie nowych sieci 

kanalizacyjnych, jak również przy przebudowie starych kolektorów na nowe – występują: 

przy pracy w studzienkach rewizyjnych na czynnych kolektorach, którymi płyną ścieki, przy 

pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi. 

Wymagania ogólne przy odbiorze sieci wodociągowych i kanalizacyjnych określają Polskie 

Normy:  

• PN-B-10725; 1997 r. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze,  

• PN-EN 1610; 2002 r. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Wyczyszczone kanały należy zgłosić do przeglądu video u Inwestora. 

Podsypkę i obsypkę po wykonaniu zgłosić do odbioru przez  Inwestora. 

Pobór wody do płukania oraz zrzut wód do kanalizacji należy uzgodnić z  Inwestorem. 

Przed odbiorem zgłosić sieć do pomiaru branżowego przez Inwestora. 

Wszystkie prace na czynnych sieciach należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem 

właściwych służb zarządcy sieci.  
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10.  UWAGI OGÓLNE. 

 
Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe  i mają na 

celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów 

wykonawczych oraz dostawy urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie 

rozwiązań, urządzeń i aparatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich 

samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego 

niż przywołany w dokumentacji. Każdorazowa zmiana rozwiązań projektowych wymaga 

zgody Inwestora i Projektanta. 

 
11.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

11.1 ZAKRES ROBÓT 
 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed 

przystąpieniem do robót podstawowych konieczne jest wykonanie robót przygotowawczych, 

związanych z przyjęciem i przygotowaniem placu budowy. 

 

Do robót przygotowawczych zaliczyć należy: 

• ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

• przygotowanie zaplecza przyobiektowego, obejmującego place składowo –

montażowe oraz dla ustawienia kontenerów jako pomieszczeń podręcznych dla 

wykonawców robót, zlokalizowanych bezpośrednio przy budowanej kanalizacji 

deszczowej, sanitarnej i wodociągowej; 

• przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzętu budowlano 

- montażowego i narzędzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sąsiedztwie 

prowadzonych robót; 

• zapewnienie łączności telefonicznej; 

• przygotowanie czasowych dojazdów i stanowisk pracy sprzętu; 

Do robót podstawowych zaliczyć należy: 

• wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania sieci kanalizacyjnej z 

przyłączami. 
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11.2.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODLEGAJ ĄCYCH 
ADAPTACJI LUB ROZBIÓRCE 

 
Nie przewiduje się rozbiórki sieci podziemnych, jednak nie można wykluczyć istnienia w 

terenie urządzeń podziemnych nie naniesionych na mapach. 

 

11.3.  WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KT ÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

 

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi:  

• uzbrojenie podziemne,  ze względu na skrzyżowania i prowadzenie robót w ich 

pobliżu,  

• drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu, 

• wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykonywanych wykopów.  
 

11.4.  WYKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W CZASIE 
REALIZACJI ROBÓT 

 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w trakcie 

realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:  

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m  – 

wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub  wadliwego 

wykonania rozpór,  

b) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe,  

c) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w 

odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż: 

• 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  

• 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,  
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• 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30kV,  

• 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

110kV,  

2. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t–wykonywanie komór. 

3. Inne roboty: 

a) prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch  pieszy,  

b) prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,  

c) prowadzenie robót w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych – hałas pracującego 

 sprzętu oraz ciągły ruch dużych samochodów ciężarowych,  
 

11.5.  WYKAZANIE DOTYCZĄCE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 
PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH  

 

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien być przeszkolony w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym 

winni skończyć szkolenie i posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń wydane przez 

komisję kwalifikacyjną. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac budowy 

nie wchodziły osoby postronne. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania 

planu BIOZ w zakresie występujących zagrożeń. 

Szkolenie powinno obejmować: 

• Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń 

• Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych 

• szkolenie pracowników w zakresie bhp; 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

obuwia roboczego. 
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11.6. WYKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH ZAGROŻENIOM BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

 

I. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności 

wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz.401),  

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

 technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).  

II. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:  

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi,  

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych,  

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,  

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń,  

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników,  

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,  

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,  

h) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,  

i) Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych,  

j) Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką 

ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,  
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k) W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny 

sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

 
12. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW  SIECI  KANALIZACYJNEJ 

 
Produkt Wielko ść Ilość Jednostka  Producent  
Rura PVC SN8 z  kielichem: 

- 200x5,9mm 
- 160x4,7mm 

 
Ø200 
Ø160 

 
335 
78 

 
mb Wavin 

Wyposażenie studni betonowej: kineta, kręgi, 
płyta odciążająca, płyta przykrywająca lub 
pierścienie dystansowe, uszczelki, stopnie 
złazowe żeliwne, właz żeliwny D 400: 

DN1000 12 komplet 
np.: P.V. 
Prefabet 

Kluczbork 

Studzienka tworzywowa DN315 ze stożkiem 
betonowym, włazem żeliwnym B 125: 

DN315 1 komplet np.: Wavin 

Kształtki, złączki, króćce, przejścia szczelne, 
rury ochronne 

według zapotrzebowania Wavin i inne 
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IX. ZAŁĄCZNIKI WG SPISU 
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X. RYSUNKI WG SPISU 

 

 


