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I. Cz  opisowa.

1. Metryka Projektu.
1.1. Przedmiot inwestycji.

Nazwa przedsi wzi cia: Rozbudowa urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka w
borku.

Nazwa zadania: Rozbudowa urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych – ul.Sudecka w L borku.
Kategoria obiektu budowlanego: Sie  kanalizacji sanitarnej i wodociagowej – XXVI

1.2. Adres obiektu budowlanego.

bork: ulica Kana owa, My liwska, Sudecka.
1.3. Nazwa inwestora i adres.

 Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Spó ka z o.o., ul.Pionierów 2, 84-300 L bork
1.4. Jednostka projektuj ca.

”AR-tech” Firma Projektowo-Budowlana Andrzej Rychlicki
ul.Batalionów Ch opskich 37/43, 70-764 Szczecin.

1.5. Imi  i nazwisko g ównego projektanta.

mgr in . Andrzej Rychlicki, Nr upr. 224/Sz/82.
1.6. Stadium opracowania i skala.

Projekt budowlany i wykonawczy. Projekt zagospodarowania terenu.
1.7. Data opracowania.

Sierpie  2015r.
1.8. Wykaz dzia ek, przez, które przebiega inwestycja.

Sie  i odga zienia:
obr b ewidencyjny Nr 0001, L bork, jednostka ewidencyjna 220801_1

bork dzia ka Nr 86 (ul.Sudecka), 92/1 (ul.Sudecka), 93/1 (ul.Sudecka), 105
(ul.My liborska), 106 (ul.Tatrza ska).

2. Podstawy formalne opracowania:
mapa sytuacyjno-wysoko ciowa do celów projektowych w skali 1:500,
warunki techniczne wydane przez MPWiK Spó ka z o.o. w L borku,
opinia o geotechnicznych warunkach posadowienia,
normy, wytyczne.

3. Wykorzystane materia y.
W opracowaniu wykorzystano nast puj ce materia y:

1. Geotechniczne warunki posadowienie dla projektowanych urz dze  wodoci gowych i
kanalizacyjnych wykonane w maju 2015r. przez HydroGeoPlan Jakub
Niezabitowski, S upsk maj 2015r.

2. Wypis i wyrys.
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3. Warunki techniczne projektowania.
4. Plan sytuacyjno-wysoko ciowy w skali 1:500.

4. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodoci gowej i

kanalizacji sanitarnej, wraz z przy czami do granicy posesji w ul.Sudeckiej w L borku.

Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi przy czenia, niniejsze opracowanie obejmuje:
budow  nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy czam,
budow  nowej sieci wodoci gowej wraz z przy czem
Przy cza kanalizacji sanitarnej nale y po czy  z istniej cymi lub projektowanymi przy czami i

studzienkami. W przypadku braku istniej cych przy czy kanalizacyjnych, nowe przy cza nale y
wykona  do granicy dzia ek i za lepi .

Przy cza wodoci gowe nale y po czy  z istniej cymi lub projektowanymi przy czami. W
przypadku braku istniej cych przy czy wodoci gowych, nowe przy cza nale y wykona  do granicy
dzia ek i za lepi .

Projektowan  kanalizacj  sanitarn  nale y w czy :
do istniej cego kana u ks200 ( w ze  KS1),
do istniej cej studni kanalizacyjnej Dn600 ( w ze  KS2.1a ).

Projektowan   sie  wodoci gowa nale y w czy :
do istniej cej sieci wodoci gowej  w110- (w ze  W1 i W5 ).

 Na obszarze planowanej inwestycji obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
o zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. L borka

dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i cz  T.l. wraz z odpowiednim
fragmentem Strefy Ekologicznie Wa nej, zatwierdzonej uchwa  Rady Miejskiej w

borku Nr XLVI 11-505/2001 z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj.
Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 pa dziernika 2001 roku, poz.985).

 Zgodnie z powy szym planem zagospodarowania przestrzennego projektuje si  wybudowanie sieci i
przy czy kanalizacji sanitarnej i wodoci gu, który obejmuje:

- dzia ka nr 86 obr b  1  znajduje  si  w  w/wym.  zmianie  planu  w  cz ci  na  terenie
elementarnym 01.26.MN o dominuj cej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywno ci i w
cz ci na terenie elementarnym KD.06.D - ulica lokalna;
- dzia ka nr 92/1 obr b 1 znajduje si  w w/wym. zmianie planu na terenie elementarnym
01.26.MN o dominuj cej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywno ci;
- dzia ka nr 93/1 obr b  1  znajduje  si  w  w/wym.  zmianie  planu  w  cz ci  na  terenie
elementarnym KD.04.L - ulica lokalna i w cz ci na terenie elementarnym KD.06.D - ulica
dojazdowa;
- dzia ka nr 105 obr b 1 znajduje si  w w/wym. zmianie planu na terenie elementarnym
KD.06.D - ulica dojazdowa;
- dzia ka nr 106 obr b 1 znajduje si  w w/wym. zmianie planu w cz ci na terenie
elementarnym 01.26.MN o dominuj cej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywno ci, w
cz ci na terenie elementarnym KD.04.L - ulica lokalna i w cz ci na terenie elementarnym
KD.06.D - ulica dojazdowa.

W pasach drogowych tych ulic projektowane s  przy cza kanalizacji sanitarnej do granic dzia ek.

W niniejszej dokumentacji zosta y uwzgl dnione wymogi stawiane w warunkach technicznych
przy czenia do sieci wodoci gowo-kanalizacyjnej wydane przez MPWiK Spó ka z o.o. w L borku.
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5. Opis istniej cego zagospodarowania.
Dokumentowany teren znajduje si  w rejonie ulicy Sudeckiej.  Budynki jednorodzinne na cz ci dzia ek s

w trakcie budowy.
Teren uzbrojony - przebiega uzbrojenie podziemne - kable energetyczne, telefoniczne, sieci kanalizacyjne,

wodoci gi oraz gazoci gi.
Przewiduje si  budow  nowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci gowej.

6. Warunki gruntowo-wodne.
Na podstawie dokumentacji - GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
I. Opinia geotechniczna
II. Dokumentacja bada  pod a gruntowego
III. Projekt geotechniczny
dla projektowanych urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych wykonanych przez HydroGeoPlan Us ugi

geologiczne – Jakub Niezabitowski, S upsk maj 2015r warunki gruntowo-wodne przedstawiaj  si  nast puj co.
Dokumentowany obszar stanowi odcinek ulicy sudeckiej w L borku.
Rozpatrywany teren pod wzgl dem morfologicznym stanowi fragment doliny rzeki eby oddalony o oko o

200 m na po udnie od jej koryta.
Teren obj ty rozpoznaniem jest umiarkowanie zró nicowany pod wzgl dem hipsometrycznym.

Maksymalna deniwelacja w strefie obj tej rozpoznaniem wynosi oko o 0,5 m przy rz dnych zmieniaj cych si
od 15,60 m n. p. m. do 16,03 m n. p. m.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Przeprowadzone prace pozwoli y ustali , i  w miejscu lokalizacji planowanych urz dze  wodoci gowych

i kanalizacyjnych bezpo rednio pod powierzchni  terenu zalegaj  grunty piaszczyste (piaski drobne, piaski
drobne z dom. humusu, piaski rednie) oraz lokalnie w otworze nr 6 grunty organiczne (namu y torfiaste).
Mi szo  gruntów organicznych w tym otworze si ga 1,2 m. Utwory piaszczyste nie zosta y przewiercone
do g boko ci 4,0 m.

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosn  przy stanach wód rednich, napi te przez grunty
organiczne zwierciad o wody stabilizowa o si  na g boko ci 1,00 m (rz dna 14,90). Zwierciad o swobodne w
gruntach piaszczystych stabilizowa o si  na g boko ci od 1,43 do 1,0 m (rz dne 14,17- 14,90 m n.p.m.).

WNIOSKI I ZALECENIA.
Opini  wykonano w oparciu o Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Grunty wyst puj ce w pod u planowanych do budowy urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych
tworz  grunty mineralne wykszta cone w postaci piasków drobnych i piasków rednich, nie przewierconych
do g boko ci 4,0 m. Lokalnie w otworze nr 6 nawiercono serie gruntów organicznych wykszta conych w
postaci namu ów torfiastych i namu ów pylastych, których mi szo ci wynosz  do oko o 1,2 m. Grunty
piaszczyste znajduj  si  z stanie od lu nego po redniozag szczony. Litologicznie warunki gruntowe na
badanym terenie nale y zaliczy  do prostych, (piaski drobne lub rednie w strefie posadowienia urz dze
wodoci gowych). Naporowe zwierciad o wody stabilizowa o si  na g boko ci 1,00 m (rz dna 14,90).
Zwierciad o swobodne w gruntach piaszczystych stabilizowa o si  na g boko ci od 1,43 do 1,0 m (rz dne
14,17 - 14,90 m n.p.m.). Poziom wody gruntowej znajdowa  si  w poziomie posadowienia urz dze
wodoci gowych i kanalizacyjnych. Wykonanie urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych zaliczono do II
kategorii geotechnicznej.

7. Opis projektowanego rozwi zania.

7.1. Przebieg trasy i posadowienie.

Przebieg projektowanego uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej, sieci wodoci gowej przedstawiono na
rysunku Nr 1.
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W „Projekcie zagospodarowania terenu” w za czniku nr 8, zamieszczono wspó rz dne geodezyjne
[x] i [y].

Posadowienie:
- dna kana ów grawitacyjnych - patrz rys. Nr 3 [hmin = 1,19 m ppt., hmax = 2,91 m ppt.].
- osi ruroci gu wodoci gowego - patrz rys. Nr 3, 3.1 [hmin = 1.19 m ppt., hmax = 1,52 m

ppt.].

Spadki:
- kana ów grawitacyjnych - patrz rys. Nr 3 [imin = 0.50%, imax = 3,94%].
- ruroci gu wodoci gowego - patrz rys. Nr 3 i 3.1 [imin = 0,7‰, imax = 4,0‰].

7.2. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst puje uzbrojenie:
- studzienki kanalizacyjne rewizyjne.
Prefabrykowane studzienki na sieciach wykona  o rednicy Ø 1200 mm (11 szt.) i Ø 1000 mm (2

szt.), zaprojektowano zgodnie z PN-B-10729 i wytycznymi materia owymi Inwestora.
Studzienki betonowe sk adaj  si  z prefabrykowanych elementów to jest:
- dna studni z wykonan  fabrycznie kinet ,
- kr gów betonowych - kr gów betonowych lub elbetowych odpowiadaj cych wymaganiom DIN 4034

cz.1 lub równowa nego systemu odniesienia wzgl dem parametrów fizyko-chemicznych,
- zw ki sto kowej,
- pier cie  i pokrywa odci aj ca,
- pier cieni dystansowych,
- azu kana owego eliwnego z wk adk  t umi  i wype nieniem betonowym Øw = 600 mm, klasy D400

w drogach (PN-H-74051-02
- przej cia dla rur PVC przez ciany studni kanalizacyjnych wykona  jako szczelne,
- styki kr gów czonych na uszczelk  gumow  musz  by  zatarte na g adko z obu stron zapraw

szybkowi  wysokiej marki,
- stopnie z azowe eliwne odpowiadaj ce wymaganiom PN-H-74086.

Prefabrykowane elementy betonowe i elbetowe do budowy studzienek winne by  wykonane z betonu
wibroprasowanego, wodoszczelnego (W 8), ma o nasi kliwego (poni ej 5%) i mrozoodpornego (F-150)
betonu wysokiej jako ci (klasa nie ni sza ni  C35/45). System elementów prefabrykowanych betonowych i
elbetowych czonych na uszczelnienia gumowe z gumy syntetycznej – odpornych w zakresie temperatur od

-30ºC do +80ºC oraz w zakresie PH od 5 do 9.. Studzienki wykona  z kr gów i z dna elbetowych wg normy
DIN 4034 cz  1 o grubo ci cianki minimum 15 cm.

Typy i klasy w azów do studzienki zosta y przystosowane do lokalnych warunków eksploatacyjnych.
Studzienki winne by  zabezpieczona w azem ozn. EN 124 zgodny z norm  PN-93/H-74124 (PrPN-

EN 124) - „Zwie czenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchni u ytkowanych
przez pojazdy i pieszych . Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie”.

azy kana owe bez mo liwo ci trwa ego mocowania pokrywy do korpusu, g boko  osadzenia
pokrywy w azu w korpusie min. 50 mm.

Wymagany jest certyfikat zgodno ci z norm  j.w.
Po czenia na trójnik wykona  pod k tem 45°+ uk 45°.
Zastosowane materia y winne spe nia :

wymagania dla wyrobów wydane przez MPWiK Spó ka z z o.o. z dnia 2015-
08-14.

7.3. Uzbrojenie sieci i przy czy wodoci gowych.

Na projektowanej sieci wodoci gowej wyst puje nast puj ce uzbrojenie:
zasuwa ko nierzowe, zabezpieczone du  skrzynk  uliczn  (w jezdni) z deklem ci kim
oraz oryginaln  obudow  teleskopow  do zasuw.
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hydranty p.po  podziemne d=80 mm. Hydranty nale y obsypa wirem aby umo liwi
odp yw wody pozosta y w hydrancie po jego zamkni ciu.

Oznakowanie uzbrojenia wykona  zgodnie z PN-86/B-09700 – Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodoci gowych.

Zastosowane materia y winne spe nia :
wymagania dla wyrobów wydane przez MPWiK Spó ka z z o.o. z dnia 2015-
08-14.

7.4. Materia y zastosowane w kanalizacji sanitarnej.

czna d ugo  projektowanych kana ów sanitarnych wynosi 515,79 m.

Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w tabeli:

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m]
Kanalizacja ciekowa
Ø 0.16 m 67,39
Ø 0.20 m 448,40
RAZEM 515,79

Na odga zieniach i sieciach zewn trznych kanalizacyjnych nale y stosowa  rury z:
PVC-U, rury i kszta tki o po czeniach kielichowych (rury posiadaj  uszczelki trwale
mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.Kszta tki posiadaj
uszczelki wargowe), o powierzchni zewn trznej g adkiej, o jednorodnej strukturze
cianki rur i kszta tek, o

sztywno ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2.

Zastosowane materia y winne spe nia :
wymagania dla wyrobów wydane przez MPWiK Spó ka z z o.o. z dnia 2015-
08-14.

7.5. Materia y zastosowane w sieci wodoci gowej.

Sie  wodoci gowa zaprojektowana zosta a z rur PE d=110 mm klasy PE 100RC PN 10 SDR 17
koloru niebieskiego lub czarnego z niebieskim paskiem (rura dwuwarstwowa o podwy szonej odporno ci na
propagacj  p kni  oraz naciski punktowe uk adana w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej).

czna d ugo  wodoci gu wynosi 385,34 m.
Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w poni szej tabeli:

Lp. Wyszczególnienie ugo
[m]

1 2 3
1. Sie  wodoci gowa

Ø 110 mm 385,34
RAZEM 385,34

Po czenia ko nierzowe rur z armatur  wykona  za pomoc  tulei ko nierzowych „d ugich” o
rednicy i materiale jak rura. Stosowa  ruchome ko nierze dociskowe do po cze  rur z polietylenu ze stali

nierdzewnej lub powleczone polipropylenem.
Po czenia ko nierzowe z zastosowaniem tulei ko nierzowych PE, stalowych powlekanych

polimerowa warstw  antykorozyjn , owiercenie ko nierza – PN-EN 1092-2. Nale y stosowa  si ci le do
podanych warto ci momentów si  z jakimi nale y dokr ca ruby. ruby do po cze  ko nierzowych oraz
podk adki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, lub stalowe pokryte pow ok  rilsan. Nakr tki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80. Po czenia ko nierzowe zabezpieczy  stosuj c ta  termokurczliw .
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Kszta tki wodociagowej wykonane z eliwa szarego – ochrona antykorozyjna epoksydowa wewn trz i
zewn trz, owiercenie ko nierza – PN-EN 1092-2.

Zastosowane materia y winne spe nia :
wymagania dla wyrobów wydane przez MPWiK Spó ka z z o.o. z dnia 2015-
08-14.

8. Technologia wykonawstwa robót.

8.1. Roboty ziemne.

W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie podziemne oraz
drzewa. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y powiadomi  w ciwego

ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym uszkodzeniem.
Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami:
- PN-B-06050 - Roboty ziemne,
- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych,
a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych  przez
producentów  rur.

Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów w sprawie BHP
zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 13 z dnia 1972.04.10/.

W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y i ruroci gi z PVC
mo emy:

-  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne,
- zaprojektowa  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e wzmocnione.

Pod e naturalne.
Grunty rodzime mo na zastosowa  jako pod e pod kana , je eli s  to grunty sypkie, suche

(normalnej wilgotno ci):
piaszczyste (grubo-, rednio-, i drobnoziarniste),

- wirowo-piaszczyste,
- piaszczysto-gliniaste,
- gliniasto-piaszczyste.

W tych warunkach gruntowych rury z PVC mo na posadowi  bezpo rednio na dnie wykopu, daj c
pod rury tylko warstw  wyrównawcz  z gruntu rodzimego, nie zag szczonego o grubo ci 10-15 cm, z
wyprofilowaniem stanowi cym ysko no ne – k t podparcia co najmniej 90°. Materia : grunt nie powinien
zawiera  ziaren wi kszych od 20 mm.

Pod e wzmocnione.
Warunki stabilno ci obsypki rury kanalizacyjnej wymagaj  wzmocnienia je eli w poziomie

posadowienia wyst puj :
- naruszone grunty rodzime, które stanowi  mia y pod e naturalne,
- grunty spoiste (gliniaste, i y), piaski pylaste,
- grunty o niskiej no no ci (okre lone w dokumentacji geotechnicznej jako grunty

abe, ci liwe, np. mu y, torfu) i inne.
W projekcie przewidziano wykonanie pod a wzmocnionego – awa piaskowa o grubo ci 20 cm,

zag szczona.
W przypadku zalegania gruntu o niskiej no no ci przewidziano ich wymian . Nale y wykona

ca kowite usuni cie gruntu rodzimego a  do g boko ci zalegania i zast pienie przez aw wirowo-piaskow
(w stosunku obj to ciowym 1:0,3), zag szczon .

Zasypanie przewodu i u yty materia  nie powinien spowodowa  uszkodzenia u onego przewodu.
Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi  co

najmniej 0.5 m, ubijana warstwami o maksymalnej grubo ci 25 cm. Materia em zasypu w obr bie strefy
niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez gruzu i kamieni, mineralny, sypki drobno i rednioziarnisty
wg PN-74/B-02480.
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Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakami po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materia em sypkim. Zasypanie przewodu na ca ej

ugo ci powinno odbywa  si  warstwami 30-50 cm, kolejno zag szczonym. Pozosta y wykop zasypa
gruntem rodzimym.

8.2. Roboty monta owe.

Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie.
Studzienki wykona  zgodnie z projektami typowymi oraz rysunkami technicznymi.
Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów wykona  wg normy

PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Ca  robót monta owych przewodów wodoci gowych oraz szczelno  rur wykona  wg normy PN-

84/B-10725 oraz zgodnie z katalogami danych firm.
azy studzienne nale y umieszcza  w takim miejscu aby nie kolidowa y z lini  kraw nika

drogowego.
Przy czeniu kana ów w studniach stosowa  zasad czenia „strop w strop”.
Podczas transportu rur, ich monta u, przygotowywania pod a, dokonywania prób i zasypki nale y

spe nia  wymogi instrukcji monta owej uk adania w gruncie ruroci gów dostarczonych przez producentów
rur.

Pod e pod projektowane uzbrojenie nie mo e zawiera  kamieni i resztek gruzu z rozbiórki
nawierzchni ewentualnych obiektów podziemnych.

Pod a pod ruroci gi i studnie powinny by  wykonane z gruntu niespoistego zag szczonego do IS >
0.95, w miejscu u enia rur uformowanego na opasanie rury do 90º.

Grubo  zag szczonej warstwy pod a winna wynosi  10 cm dla gruntów rodzimych piaszczystych do
frakcji drobnych a 15 cm dla gruntów rodzimych skalistych lub kamienistych.

Zasypka ruroci gu do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury powinna by  dokonana z materia u
niespoistego o ziarnach do 20 mm, bez ostrych kraw dzi.

Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku rednioziarnistego gr. 10 cm
dla rur Dn=200 mm i mniejszych. Podsypk  zag ci  do JD 0.50 i uformowa  na =90  dla zapewnienia
dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na ca ej d ugo ci na minimum 1/4
obwodu.

Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  monta ow .
Wymagania jakie powinny spe nia  materia y zosta y zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robót.

WARUNKI TECHNICZNE UK ADANIA RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH
- uk adane rury musz  odpowiada  normom,
- przykrycie powinno mie ci  si  w granicach 1.0 - 6.0 m, zgodnie z "Instrukcj ", je eli   odbywa si

jakikolwiek ruch uliczny. -1,30 poni ej terenu. Przy tak niewielkim przykryciu nale y zastosowa  rury
PVC-U lite o sztywno ci obwodowej 12kPa (12SN). Rury te nale y obsypa wirem i piaskiem i
dobrze zag ci .

- zalecana zasypka z materia u ziarnistego /piasek, wir/ o max. 15% pozosta ci na sicie d=0.75 mm,
- w zasypce znajduj cej si  bezpo rednio wokó  rury wielko ci kamieni nie powinna przekracza  10%

nominalnej rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by  wi ksza ni  30 mm,
- stopie  zag szczenia zale y od warunków obci enia, ale zawsze mie ci si  w przedziale 85=95%

zmodyfikowanej warto ci Proctora. Dla standartowych warto ci Proctora odpowiadaj ce im stopnie
zag szczenia niespoistego gruntu mieszcz  si  w granicach 88- 93%.,

- w przypadku gruboziarnistego i jednoziarnistego materia u, takiego jak np. wir rzeczny, wymagania
dotycz ce zag szczania s  mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypanie warstwowe,

- aby unikn  osiadania gruntu pod drogami zasypk  nale y zag ci  do 90% zmodyfikowanej warto ci
Proctora,

- pozosta e wype nienie mo na wykona  z gruntu rodzimego, o ile wielko  cz stek nie przekracza 300 mm,
- spe nienie powy szych wymaga  spowoduje, e dopuszczalne ugi cia wzgl dne rury nie przekroczy

dopuszczalnych warto ci.
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W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych nale y ten fakt zg osi
odpowiednim u ytkownikom przewodów i powiadomi  projektanta.

Próba szczelno ci wodoci gu.
Po wykonaniu wydzielonego odcinka ruroci gu i wykonaniu warstwy ochronnej nale y

przeprowadzi  prób  szczelno ci zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodoci gowych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL – Zeszyt nr 3., Warszawa 2001 oraz norm
PN-B-10725:1997. Wodoci gi. przewody zewn trzne. Wymagania i badania.

Zgodnie z norm  PN-B-10725:1997 ci nienie próbne pp powinno wynie :
- dla odcinków ruroci gu pp = 1,5 pr czyli 0,9, MPa jednak nie mniej ni  1,0 MPa,

Dla przeprowadzenia próby ci nieniowej wybiera  nale y mo liwie krótkie odcinki pomi dzy
projektowanymi zasuwami sieciowymi.

Prób  ci nieniow  nale y obj :
- g ówny ruroci g wodoci gowy i przy cza.

8.3. P ukanie i dezynfekcja sieci wodoci gowej.

Dezynfekcja sieci wodoci gowej.
Dezynfekcj  sieci wodoci gowej nale y przeprowadzi  poprzez wprowadzenie do przewodu rodka

dezynfekuj cego uzgodnionego z MPWiK Spó ka z o.o. w L borku na okres min. 24 godziny. Po tym czasie
przewód nale y przep uka  i po nast pnych 48 godzinach pobra  wod  do bada  fizyko – chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodoci gowe musz  uzyska  pozytywn  opini  Powiatowej Stacji
SANEPID – u dotycz  czysto ci bakteriologicznej.

ukanie sieci wodoci gowej.
Przed oddaniem sieci wodoci gowej do eksploatacji, nale y j  dok adnie przep uka  z intensywno ci

pozwalaj  na usuni cia wszystkich zanieczyszcze  fizycznych.

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

Ca  prac i wbudowane materia y winne odpowiada :

1. Warunki techniczne wydane przez MPWiK Spó ka z o.o. w L borku z dnia 2015-07-14.
2. Wymagania dla wyrobów wydane przez MPWiK Spó ka z o.o. w L borku z dnia 2015-07-14.

8.4. Odwodnienie wykopów.

W lokalnych warunkach, odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie przy u yciu
ig ofiltrów.

Cz  dolna filtra ig ofiltra powinna znajdowa  si  oko o 0,8-1,0 m poni ej dna wykopu.
Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu przedmiotowej inwestycji.
Dla odwodnie  ig ofiltrami przyj to agregat pompowy o wydajno ci 87 m3/h wody i wysoko ci

podci nienia 9.5 m s upa wody oraz instalacj  ig ofiltrow  PE o rednicy igie  32 mm, d ugo ci filtra 0.30 m i
ugo ci ca kowitej 3.5 m.

Kolektor ss cy i t oczny o rednicy 133 mm na po czenia szybkoz czne.
Wod  z instalacji odprowadzi  do istniej cej kanalizacji deszczowej i do rowów melioracyjnych.
Ze wzgl du realizacj  uzbrojenia ulic w ród zabudowy miejskiej, w tym prowadzenia ich w znacznej

cz ci w wykopach poni ej poziomu wód gruntowych, planuje si  metod  kompleksowego wykonywania
ca ci robót ziemnych odwodnieniowych i monta owych w krótkich odcinkach przy wyst puj cych ma ych
lejach depresji. W tych przypadkach zachodzi konieczno  wykonania odwodnie  przy u yciu instalacji z
ig ofiltrów zap ukiwanych wewn trz obudowy krótkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach
odwodnie  odpowiadaj cym wykopom obiektowym ze cianek szczelnych wielkogabarytowych np. 3,5x3,5 m
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i 1,75x3,5 m. Zastosowanie tego rodzaju obudów wykopów w istotny sposób upraszcza wykonywanie ca ci
robót w gruntach nawodnionych a krótki czas odwadniania wykopów ig ofiltrami zasadniczo wp ywa na
zmniejszanie zasi gu leja depresji.

8.5. Rury os onowe.

Rury os onowe nale y uk ada  w miejscu kolizji z istniej cym uzbrojeniem w nast puj cych sytuacji:
- na sieci wodoci gowej w przypadku gdy kanalizacja uk adana jest nad wodoci giem,
- na sieci gazowej istniej cej w przypadku odleg ci mniejszej ni  0.5m od projektowanych

sieci
Dopuszcza si  wykonanie rur os onowych - rury kompozytowe z ywic poliestrowych zbrojone

óknem szklanym, odlewane metod  od rodkow  o warstwowej strukturze cianki rur, o powierzchni
zewn trznej g adkiej czonych za pomoc czników FWC typu mufowego z uszczelk  pe noprofilow  z
EPDM.

Rurociag z PVC nale y uk ada  na p ozach, rozmieszczonych co 2.0 m na obwodzie ruroci gu, przy
czym co 10.0 m i na ko cówkach rur os onowych p ozy nale y u  podwójnie.

Ko ce rur os onowych zabezpieczy  manszetami wykonanymi z silikonu.

Rury ochronne wyst pi  na nast puj cych odcinkach:

ugo  rury [m]Lp. Obiekt
Nr ze  Nr materia rednica

Rodzaj
przeszkody

Sposób
wykonania Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1 KS2.1÷KS3 15,50 - stal Ø315x28,6 mm rów. przecisk rys. Nr 1
2. cznie 15,50- stal Ø315x28,6 mm

8.6. Przej cie pod ciekiem wodnym.

Przekroczenie cieku wodnego kana em kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie dzia ki Nr 106 obr b
geodezyjny 1 L bork, tj.;

kana em kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø0,20 m w rurze os onowej
stalowej Ø315 x 28,6 mm o d ugo ci pod ciekiem wodnym 6,85 m, ca kowita

ugo  rury os onowej 15,50 m. Rurociag uk adany b dzie na p ozach, rura
os onowa zabezpieczona na ko cach manszetami. Ruroci gi uk adane b
metod  bezwykopow  – przecisk. Studzienki kanalizacyjne, do których
dochodzi rura os onowa, wykona  w wykopie otwartym, o pionowych
cianach.

9. Odtworzenie nawierzchni ulic.
Naruszone nawierzchnie podczas prowadzenia robót nale y odtworzy  do stanu pierwotnego na

szeroko ci prowadzenia wykopów.

10. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora oraz etapy realizacji inwestycji.
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym u ytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robót ziemnych. Ze wzgl du na konieczno  zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji
dla pojazdów s b uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Stra  Po arna oraz umo liwienie
odbioru odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpiecze stwa pobliskich budynków w s siedztwie
wykopów, nale y zapewni  mo liwie pe ny nadzór nad realizacj  robót przez ww. jednostki i szybkie
dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym przekazaniem do eksploatacji u ytkownikowi w krótkich
wydzielonych odcinkach sieci wraz z przy czami.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót nale y
bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów.
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Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywane b  sukcesywnie w ramach nadzoru
autorskiego.

Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur.
Ca  robót nale y wykona  zgodnie z opracowan  dokumentacj  oraz zgodnie z wymogami

zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzaj cych projekty, w warunkach
technicznych pod cze  i protoko ami uzgodnie  stanowi cymi za cznika do projektu budowlanego oraz
zgodnie ze sztuk  budowlan  wykonywania poszczególnych robót.

Teren po zako czeniu robót nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego.
Realizacja inwestycji nie wymaga wej cia na dzia ki s siednie.
Zobowi zuje si  Wykonawc , przed rozpocz ciem robót ziemnych do zapewnienia geodezyjnego

wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie przez uprawnion  jednostk  wykonawstwa
geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je oznaczy , poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu
3.0 m od osi punktu podlegaj cego ochronie.

Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w doj ciach i dojazdach do s siednich nieruchomo ci, jak
równie  nie mo e pogorszy  warunków technicznych posesji.

Roboty ziemne i monta owe podczas budowy sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej nie wp yn  na
zmian  stosunków wodnych.
Prace ziemne nale y prowadzi  z zachowaniem pierwotnego uk adu profilu glebowego, nienaruszenia
doziemnych urz dze  melioracyjnych oraz uporz dkowania terenu po zako czeniu czynno ci technicznych.

Inwestycja nie spowoduje wycinki drzew i krzewów.
W terenie nieutwardzonym nale y trwale ustabilizowa  elementy nadziemnych w ów i studzienek

przez obrukowanie lub umocnienie skrzynek wylewkami z betonu B10 o wymiarach 50x50 cm, grubo ci 15
cm, oraz pionowe oznakowanie z tabliczkami domiarowymi.

Projektowana inwestycja nie narusza obowi zuj cych przepisów i naruszenia interesów osób trzecich
nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zosta a uzgodniona z dysponentami terenów – patrz –uzgodnienia i
dokumenty formalno-prawne.

Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i protoko ów odbiorów
cz ciowych i prób.

Inwestycja zlokalizowana jest w przewa aj cej cz ci w granicach istniej cych pasów drogowych.
Na terenie obj tym planowan  inwestycj  oraz w jego bezpo rednim s siedztwie nie wyst puj

obszary wodno-b otne, obszary wybrze y, obszary górskie lub le ne, obszary wymagaj ce specjalnej ochrony
ze wzgl du na wyst powanie gatunków ro lin i zwierz t itp. jak i obszary o krajobrazie maj cym znaczenie
historyczne, kulturowe lub architektoniczne.

Przedsi wzi cie nie zmieni w znacz cy sposób wp ywu na rodowisko i nie wi e si  z ryzykiem
wyst pienia powa nej awarii. Na obszarze, na który b dzie oddzia ywa  przedsi wzi cie nie zajdzie
kumulowanie si  oddzia ywa  z innymi przedsi wzi ciami. W trakcie realizacji przedsi wzi cia wyst pi
krótkie oddzia ywania na rodowisko, wynikaj ce z zapylenia, ha asu i drga  sprz tu budowlanego i rodków
transportu oraz emisji zanieczyszcze  z silników tych urz dze . Oddzia ywania te b  mia y charakter
odwracalny i wyst pi  w relatywnie krótkim czasie. Zasi g przedsi wzi cia ma charakter lokalny, a
eksploatacja drogi nie poci ga za sob  zagro .

UWAGA:
1. Dopuszcza si  zastosowanie materia ów równowa nych o podobnych parametrach

zatwierdzone przez Zamawiaj cego i Projektanta.
2. Po wykonaniu hydrantów, nale y dokona  jednocze nie pomiaru wydajno ci i ci nienia

wody na ka dym hydrancie. Wydajno  ka dego z hydrantów nie powinna by  mniejsza
ni  10l/s a ci nienie min. 0.20 MPa (zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Spraw
Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpo arowego
zaopatrzenia w wod  oraz dróg po arowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

3. W przypadku kolizji (skrzy owa ) z istniej cym uzbrojeniem o du ej sztywno ci
wzd nej, którego rz dne nie zosta y okre lone w dokumentacji a przebiegaj cym w

aszczyznach uk adania projektowanych sieci nale y je odpowiednio zabezpieczy  i
powiadomi  projektanta oraz w ciciela uzbrojenia.
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11. Wp yw inwestycji na rodowisko.

11.1. Ekologiczne cele Inwestycji.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli ograniczy  niekontrolowane zrzuty cieków,
dzi ki czemu nast pi poprawa jako ci wód powierzchniowych i podziemnych, co

dzie mia o równie  wp yw na jako  wód Morza Ba tyckiego.
2. Likwidacja gospodarki ciekami komunalnymi w oparciu o indywidualne zbiorniki

bezodp ywowe (szamba) - ochrona gruntu i wód podziemnych.

11.2. Spo eczne cele Inwestycji.

Poprawa warunków ycia i zdrowia mieszka ców, poprzez budow  kanalizacji sanitarnej
(odizolowanie spo ecze stwa od przypadkowych kontaktów ze ciekami komunalnymi, co
daje podwy szenie bezpiecze stwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego),
Pobudzenie wzrostu gospodarczego regionu poprzez popraw  warunków do inwestowania,
Osi gniecie wymaganego dyrektywami UE stanu rodowiska naturalnego i jego ochrona.

11.3. Inne cele Inwestycji.

    Poprawa sprawno ci i efektywno ci systemu wodoci gowego i ciekowego.

11.4. Ochrona wód powierzchniowych i rodowiska gruntowo-wodnego

Wykonanie nowych szczelnych kana ów, uzbrojenie ich w wodoszczelne studnie uniemo liwi
przedostawanie si  wód ciekowych do pobliskiego rodowiska gruntowo-wodnego.

11.5. Ochrona istniej cego drzewostanu

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wyst puje kolizja z istniej cym drzewostanem i
krzewami.

11.6. Ochrona konserwatorska terenu

Nie dotyczy.

11.7. Gospodarka odpadami

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwi zanych z realizacj  przedsi wzi cia wyst pi :
rozbiórki konstrukcji istniej cych nawierzchni dróg i chodników, elementów betonowych,
zdj cia warstw humusu,
odbudowy – odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników,
 wykonywanie robót ziemnych w zakresie wykopów i nasypów,
plantowanie i humusowanie przyleg ego terenu skarp i poboczy,
rozbiórka i wymiana istniej cej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Realizowane prace rozbiórkowe i budowlane wykonywane b  przy u yciu sprz tu do:
robót rozbiórkowych jak: spr arki z m otami pneumatycznymi, frezarki do asfaltu , pi y do ci cia
asfaltu i betonu,
robót ziemnych jak: koparki, adowarki, spycharki, zag szczarki p ytowe,
robót drogowych jak: zag szczarki, roz cie acze asfaltu, walce,
robót instalacyjnych jak: koparki, urawie samochodowe, spawarki, prasy,
transportu jak: samochody ci arowe, samochody wywrotki.

W trakcie budowy nast pi ingerencja w lokalne rodowisko gruntowo-wodne. Jej zakres ogranicza si
ównie do robót w bliskim s siedztwie istniej cego uzbrojenia zarówno pod wzgl dem wysoko ciowym jak i

jego lokalizacji w liniach rozgraniczenia ulic.
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W przedstawionych warunkach zostan , wi c "wytworzone" odpady nale ce do 17 grupy
rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. Nr 112
poz. 1206) - odpady z budowy, remontów i demonta u obiektów budowlanych oraz drogowych, s  to m.in.:

Odpady betonu oraz gruz betonowy - 17 01 01
Odpady z remontów i przebudowy dróg - 17 01 07,
Drewno - 17 02 01,
Tworzywa sztuczne - 17 02 03,
Gleba i kamienie - 17 05 01,
Grunt z wykopów - 17 05 02,
Materia y izolacyjne - 17 06 02,
Wymieszany gruz i materia y z rozbiórki - 17 07 01

Cz  odpadów mo e zosta  zagospodarowana poprzez:
Zagospodarowanie masy ziemi z wykopów na placu budowy,
Przekazanie na sk adowisko komunalne,
Oddanie do punktów skupu celem ponownego gospodarczego wykorzystania odpadów,
 Przekazanie Zarz dcy dróg.

11.8. Charakterystyka wp ywu inwestycji na rodowisko w trakcie jej realizacji i
eksploatacji

Ha as; Prognoza emisji ha asu do rodowiska wskazuje, e poziom emitowanego ha asu mo e by  uci liwy
jedynie w fazie budowy. Zale ny jest on od u ytego sprz tu budowlanego. „Ha liwe roboty”, powinny by
prowadzone w porze dziennej. Z analizy oblicze  dla podobnych obiektów wynika, e uci liwo
akustyczna przy realizacji przedsi wzi cia i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm ha asu na
terenach klasyfikowanych akustycznie tj. na terenach najbli szej zabudowy mieszkaniowej zarówno w porze
dziennej jak i nocnej.

 Podczas eksploatacji kanalizacji emisja ha asu ograniczy si  do miejsc przeprowadzania czynno ci
zwi zanych z czyszczeniem kana ów i przepompowni przy u yciu specjalistycznego sprz tu, np. wozów
asenizacyjnych a poza ich terenem obs ugi ha as nie przekroczy warto ci t a.
Emisja zanieczyszcze ; Zanieczyszczenia do atmosfery emitowane b  w fazie budowy jako gazy
spalinowe, których g ównym sk adnikiem jest dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek w gla oraz py
zawieszony. Dla zmniejszenia ich emisji, w miar  mo liwo ci powinien by  stosowany sprz t o nap dzie
elektrycznym.
Odpady; W fazie budowy powstan  odpady typu budowlanego, g ównie pochodz ce z rozbiórek istniej cych
budowli. Zostan  one zagospodarowane wg zasad przedstawionych w p.5.4. Gospodarka odpadami.

Nie nale y si  spodziewa  negatywnych skutków realizacji inwestycji w zakresie:
ochrony zabytków i ochrony archeologicznej
ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby i rze by terenu
wiata zwierz cego i ro linnego

ujemnego oddzia ywania na uj cia wód podziemnych
ingerencji w krajobraz
ska enia wód podziemnych i powierzchniowych

Nadmienia si , e przedmiotowa inwestycja pod wzgl dem celu, jakiemu s y, jest proekologiczna
(odprowadzenie cieków komunalnych do oczyszczalni). Nie przewiduje si  rozwi za  wariantowych, a
stosowane rozwi zania i dane standardy wykonania, zapewniaj  spe nianie wszelkich wymogów
ochrony rodowiska wymaganych obowi zuj cymi przepisami przy jej eksploatacji.

12. Zestawienie podstawowych materia ów.
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Rodzaj materia u Jednostka Liczba jednostek
Rura Ø 0.16 m PVC m 67,39

Rura Ø 0.20 m PVC m 448,40

Rura Ø 110 mm PE m 385,34

Hydranty p. po . DN80mm podziemne szt. 4
Studnia betonowa Ø 1000mm szt. 2

Studnia betonowa Ø 1200mm szt. 11

Opracowa :
Andrzej Rychlicki

13. Wykaz za czników.
1. Wypis i wyrys wydany przez burmistrza Miasta L bork z dnia 2015.06.01., znak

AR.6727.123.2015.C.
2. Warunki techniczne wydane przez MPWiK Spó ka z o.o. w L borku z dnia 2015-07-14.
3. Wymagania dla wyrobów wydane przez MPWiK Spó ka z o.o. w L borku z dnia 2015-07-14.
4. Zestawienie w ów dla kanalizacji sanitarnej.
5. Zestawienie w cze  kanalizacji sanitarnej.
6. Schemat studni kanalizacyjnej dla za cznika nr 3, 4.
7. Opinia Zespo u Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu L borskiego z dnia 2015-

08-25., Nr ZD-148/2015 z dnia 2015-08-11.
8. Zestawienie wspó rz dnych geodezyjnych projektowanej sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej.
9. Decyzja wydana przez MZGK w L borku z dnia 2015-08-11., Nr pisma 3973, znak

MZGK.TK.7230.DL.36.2015. K,.
10. Uzgodnienie wydane przez MPWiK w L borku z dnia 2015-09-08., znak

NR( I)/5851/6122/161/2015.
11. Pismo MPWiK w L borku z dnia 2015-09-08., znak NR( I)/6121/2015.
12. Decyzja wydana przez MZGK w L borku z dnia 2015-09-11., Nr pisma 4334, znak

MZGK.TK.7230.DL.40.2015. K.
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II. Cz  opisowa do opracowania informacji BIOZ.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia dla
planowanego przedsi wzi cia budowy sieci i odga zie  wodoci gowych, kanalizacji sanitarnej w ulicy
Sudeckiej w L borku jest zbiór niezb dnych danych projektowych dla Kierownika Robót do opracowania
planu BIOZ.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
1. sieci wodoci gowej z rur PE Ø110 mm,
2. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odga zieniami do granicy dzia ek z rur PVC

Ø0.16÷0.20 m.

2. Wykaz istniej cych elementów uzbrojenia terenu.

Teren uzbrojony jest w:
- sie  i przy cza wodoci gowe,
- sie  i przy cza kanalizacyjne,
- sie  i przy cza gazowe,
- linie kablowe i napowietrzne energetyczne,
- linie kablowe i napowietrzne telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

istniej ce studzienki kanalizacji ciekowej,
istniej ce sieci podziemne gazowe,
istniej ce podziemne i napowietrzne linie energetyczne,
istniej ce podziemne i napowietrzne linie teletechniczne,
prowadzenie prac w pobli u jezdni,
miejsca monta u elementów wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komór, ruroci gów,
prowadzenie prac zwi zanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i elbetowych,
miejsca wykonywania prac na sieci energetycznej.

4. Przewidywane zagro enie wyst puj ce podczas realizacji robot.

niestosowanie si  do przepisów BHP dla poszczególnych robot,
nie zabezpieczenie cian wykopów przed obsuni ciem,
uszkodzenie kabli i sieci podziemnych podczas wykopów r cznych i mechanicznych,
nieprawid owe zabezpieczenie terenu budowy,
niebezpiecze stwo podczas prowadzenia robot, zwi zane z przebywaniem pracowników w pasie
drogowym przy otwartym ruchu drogowym,
prace bez asekuracji i zabezpieczenia dróg oddechowych (w pó mask  z poch aniaczem par
organicznych) w istniej cych studzienkach kanalizacyjnych i zbiornikach bezodp ywowych,
stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zu ytych narz dzi,
naruszenie systemu korzeniowego powoduj ce utrat  stateczno ci drzewa.
niebezpiecze stwo doznania urazów mechanicznych wynikaj cych z obs ugi narz dzi
mechanicznych (pi  spalinowych, m otów pneumatycznych, zag szczarek itp.),
niebezpiecze stwo pora enia pr dem wynikaj ce z obs ugi elektronarz dzi (agregatów
pr dotwórczych, przecinarek, wiertarek itp.),
niebezpiecze stwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robót ziemnych zwi zanych z
wykonaniem prac monta owych (prace na wysoko ci),
zagro enia przy wykonywaniu prac ziemnych w pobli u kabli energetycznych,
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zagro enia przy wykonywaniu prac przy u yciu sprz tu budowlanego np. koparek, d wigów,
równiarek itp.

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników.

Przed przyst pieniem do realizacji robót nale y przeprowadzi  instrukta  stanowiskowy
pracowników. Instrukta  powinien sk ada  si  z cz ci teoretycznej i praktycznej obejmuj cej ca y zakres
prac mog cych wyst pi  podczas realizacji tej inwestycji.

Szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si  jako:

-  szkolenie wst pne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s  w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.
Szkolenia wst pne ogólne („instrukta  ogólny”) przechodz  wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uk adach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowi zuj cymi w danym
zak adzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wst pne na stanowisku pracy („Instrukta  stanowiskowy”) powinien zapozna
pracowników z zagro eniami wyst puj cymi na okre lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagro eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przyst pieniem do pracy, powinni by  zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwi zanym z prac  na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wst pnego ogólnego, szkolenia wst pnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by  potwierdzony przez pracownika na pi mie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wst pne podstawowe w zakresie bhp, powinny by  przeprowadzone w okresie nie
szym ni  6 – miesi cy od rozpocz cia pracy na okre lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by  przeprowadzane w formie instrukta u nie rzadziej ni  raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy,
na których wyst puj  szczególne zagro enia dla zdrowia lub ycia oraz zagro enia wypadkowe – nie rzadziej
ni  raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn o nap dzie silnikowym powinni
posiada  wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by  udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, aktualne
instrukcje bezpiecze stwa i higieny pracy dotycz ce:

wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowymi lub zagro eniami zdrowia
pracowników, obs ugi maszyn i innych urz dze  technicznych, post powania z materia ami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre la  czynno ci do wykonywania przed rozpocz ciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno ci do wykonywania po jej zako czeniu
oraz zasady post powania w sytuacjach awaryjnych stwarzaj cych zagro enia dla ycia lub zdrowia
pracowników.

Nie wolno dopu ci  pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiej tno ci, a tak e dostatecznej znajomo ci przepisów oraz zasad BHP.

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków.

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwom
wynikaj cym z wykonania robot budowlanych.

Organizacja budowy powinna przebiega  w sposób gwarantuj cy bezpieczny i zgodny z przepisami
przebieg budowy i robót. Nale y stosowa  technologi  robót oraz narz dzia zgodne z zasadami wspó czesnej
wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczególno ci z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury
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z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-
monta owych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. W
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1163).

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika 2002r. w sprawie minimalnych wymaga
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy. Dobór zestawu maszyn, urz dze  i narz dzi musi wynika  z analizy procesu technologicznego, w
którego sk ad wchodz  wszystkie operacje zwi zane z realizacj  projektu.

Dozór nad realizacj  przedsi wzi cia mo e by  prowadzony tylko przez osoby posiadaj ce uprawnienia
do pe nienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Roboty powinny by  prowadzone przez pracowników posiadaj cych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo rednich zagro  dla
ycia lub zdrowia pracowników.

- p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

a) niew ciwa ogólna organizacja pracy
1) nieprawid owy podzia  pracy lub rozplanowanie zada ,
2) niew ciwe polecenia prze onych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji pos ugiwania si  czynnikiem materialnym,
5)  tolerowanie przez nadzór odst pstw od zasad bezpiecze stwa pracy,
6) brak lub niew ciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecze stwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cz owieka z przeciwwskazaniami lub bez bada  lekarskich;

b) niew ciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niew ciwe usytuowanie urz dze  na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przej cia i doj cia,
3) brak rodków ochrony indywidualnej lub niew ciwy ich dobór

- p r z y c z y n y  t e c h n i c zn e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r a c y :

a) niew ciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego b ce ród em zagro enia,
2) niew ciwa stateczno  czynnika materialnego,
3) brak lub niew ciwe urz dzenia zabezpieczaj ce,
4) brak rodków ochrony zbiorowej lub niew ciwy ich dobór,
5) brak lub niew ciwa sygnalizacja zagro ,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niew ciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materia ów zast pczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c) wady materia owe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materia owe czynnika materialnego;

d) niew ciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego,
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3) niew ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana:
przeprowadzenie instrukta u stanowiskowego pracowników,
dopuszcza  do pracy tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy,
organizowa  stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy,
dba  o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowa , przygotowywa  i prowadzi  prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami
rodowiska pracy,

dba  o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze  pracy i wyposa enia technicznego, a tak e o
sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
w celu mo liwo ci szybkiego kontaktu z Kierownictwem budowy nale y poinformowa  pracowników
o numerach telefonów kierownictwa,
zapewnienie czno ci telefonicznej z Kierownictwem budowy oraz ze s bami medycznymi,
prace powinny by  prowadzone z zastosowaniem niezb dnych rodków techniczno-organizacyjnych,
zapewniaj cych bezpiecze stwo i higien  pracy,
zapewni  pracownikom odpowiedni sprz t roboczy i ratunkowy, odzie  i obuwie robocze, oraz rodki
ochrony indywidualnej,
w celu wykonywania robot zapewni  stosowanie sprawnego sprz tu, urz dze  i narz dzi,
dokona  sprawdzania stanu urz dze  i narz dzi pracy.
zapewnienie i przeszkolenie pod tym wzgl dem pracowników jednoznacznego sposobu
komunikowania si ,
zapewni  odpowiednie o wietlenie terenu robót,
miejsce prowadzenia robót oznakowa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ruchu drogowego
zamontowa  barierki ostrzegawcze bia o-czerwone (odgradzaj ce, zabezpieczaj ce),
zapewni  odpowiednie oznakowanie terenu budowy,
znaki bezpiecze stwa umie ci  odpowiednio na linii wzroku przy wej ciu na teren, na którym
wyst puje zagro enie,
zapewni  ci a kontrol  miejsc wykonywanych prac pod wzgl dem przestrzegania przepisów bhp.
zapewni  odpowiedni sprz t p.po . i wskaza  pracownikom miejsce jego rozmieszczenia,
zapewni  dost p i kontrolowa  stan apteczki.
zapewni  wykonywanie specjalistycznych prac osobom posiadaj cym odpowiednie uprawnienia,
wszelkie prace wykonywane w warunkach szczególnego zagro enia mog  by  wykonywane tylko w
zespo ach co najmniej dwuosobowych,
stosowa  si  do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz do szczegó owych
przepisów bhp charakterystycznych dla wykonania niniejszej inwestycji.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wyst puj cego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
- okre lenia podstawowych wymaga  bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podj  stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu:
- zapewni  organizacj  pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed
zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych,
- zapewni  likwidacj  zagro  dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez stosowanie
technologii, materia ów  i substancji nie powoduj cych takich zagro .
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W razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca,
pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia  w celu usuni cia tego
zagro enia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by  wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej oraz
odzie  i obuwie robocze, zgodnie z tabel  norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i
obuwia roboczego opracowan  przez pracodawc .

rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych
rodków powinny zapewnia  wystarczaj  ochron  przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z

wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu).
Kierownik budowy obowi zany jest informowa  pracowników o sposobach pos ugiwania si  tymi

rodkami.

7. Wytyczne techniczne i organizacyjne do informacji BIOZ.

Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia nale y wykona  uwzgl dniaj c:
charakter obiektu i specyfik  wykonywanych prac,
organizacj  stanowisk pracy,
obs ug  i stosowania maszyn, narz dzi i innych urz dze  technicznych,
transport wewn trzny i magazynowanie materia ów,
ochron  przed ha asem,
zabezpieczenia przy pracach szczególnie niebezpiecznych w tym pracach na wysoko ci.

Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia nale y wykona  w oparciu o:
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r Nr 129 poz. 844).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r Nr 118 poz.
1263).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz.
401).
Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r Nr 7 poz. 30).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze nia 1999 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy urz dzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z
1999 r Nr 80 poz. 912).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa dziernika
1993 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1999 r Nr 80 poz. 912).
Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca
1954 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze urawi (Dz.U. z 1954 r
Nr 15 poz. 58).
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r Nr 40 poz.
470).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy r cznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r
Nr 26 poz. 313).
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze nia 1996 r. w sprawie
rodzajów prac, które powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z
1996 r Nr 62 poz. 288).
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Rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej 9 Dz.U. 62
poz287)

wietlenie zrealizowa  w oparciu o normy PN-CEN/TR 13201-1 O wietlenie dróg.
Cz  1: wybór klas o wietlenia, PN-EN 13201-2 O wietlenie dróg. Cz  2:
Wymagania o wietleniowe, PN-EN 13201-3 O wietlenie dróg. Cz  3: Obliczenia

wietleniowe i PN-EN 13201-4 O wietlenie dróg. Cz  4: Metody pomiarów
parametrów o wietlenia.

Opracowa :

 Andrzej Rychlicki















































Pkt RTi RTp Typ Rodz Dn RZ1 RZ2 . H1 H2 Hs st Kl. w azu
KS1 16,05 16,05 Trójnik PVC 0,2 16,05 13,3 2,75 0 0 0 0 -
KS2 16,1 16,1 Studnia Typowa 1 16,1 13,33 2,77 0 1,95 0,49 8 D400
KS2.1 16,1 16,1 Studnia Typowa 1 16,1 13,39 2,71 0 1,95 0,43 7 D400
KS3 16,4 16,4 Studnia Typowa 1,2 16,4 13,49 2,91 0 2,1 0,48 8 D400
KS4 16,1 16,1 Studnia Typowa 1,2 16,1 13,71 2,39 0 1,65 0,41 6 D400
KS5 16 16 Studnia Typowa 1,2 16 13,87 2,13 0 1,35 0,45 5 D400
KS6 16,1 16,1 Studnia Typowa 1,2 16,1 14,02 2,08 0 1,2 0,55 5 D400
KS7 16,2 16,2 Studnia Typowa 1,2 16,2 14,15 2,05 0 1,2 0,52 5 D400
KS8 16,4 16,4 Studnia Typowa 1,2 16,4 14,35 2,05 0 1,2 0,52 5 D400
KS9 16,18 16,18 Studnia Typowa 1,2 16,18 14,49 1,69 0 0,9 0,46 4 D400
KS10 16,2 16,2 Studnia Typowa 1,2 16,2 14,57 1,63 0 0,9 0,4 4 D400
KS2.1a 16,07 16,07 Studnia Istniej ca 1,2 16,07 13,68 2,39 0 1,5 0,56 6 -
KS3.1 16,4 16,4 Studnia Typowa 1,2 16,4 13,62 2,78 0 1,95 0,5 8 D400
KS3.2 16,4 16,4 Studnia Typowa 1,2 16,4 13,74 2,66 0 1,8 0,53 7 D400
KS3.3 16,34 16,34 Studnia Typowa 1,2 16,34 13,86 2,48 0 1,65 0,5 7 D400
KS3.4 16,2 16,2 Studnia Typowa 1,2 16,2 13,98 2,22 0 1,35 0,54 6 D400
KS3.5 16,4 16,4 Studnia Typowa 1,2 16,4 14,1 2,3 0 1,5 0,47 6 D400
KS3.6 16,4 16,4 Studnia Typowa 1,2 16,4 14,22 2,18 0 1,35 0,5 6 D400
KS3.7 15,8 15,8 Studnia Typowa 1,2 15,8 14,37 1,43 0 0,6 0,5 3 D400
KS3.1a 16,3 16,3 Za lepka PVC 0,16 16,3 13,67 2,63 0 0 0 0 -
KS3.2a 16,3 16,3 Za lepka PVC 0,16 16,3 13,79 2,51 0 0 0 0 -
KS3.3a 16,3 16,3 Za lepka PVC 0,16 16,3 13,91 2,39 0 0 0 0 -
KS3.4a 16,1 16,1 Za lepka PVC 0,16 16,1 14,03 2,07 0 0 0 0 -
KS3.5a 16,3 16,3 Za lepka PVC 0,16 16,3 14,15 2,15 0 0 0 0 -
KS3.6a 16,3 16,3 Za lepka PVC 0,16 16,3 14,28 2,02 0 0 0 0 -
KS3.7a 15,85 15,85 Za lepka PVC 0,16 15,85 14,65 1,2 0 0 0 0 -
KS3.7b 15,7 15,7 Za lepka PVC 0,16 15,7 14,51 1,19 0 0 0 0 -
KS3a 16,3 16,3 Za lepka PVC 0,16 16,3 13,55 2,75 0 0 0 0 -
KS4.1 15,9 15,9 Studnia Typowa 1,2 15,9 13,88 2,02 0 1,2 0,49 5 D400
KS4.1a 15,85 15,85 Za lepka PVC 0,16 15,85 13,9 1,95 0 0 0 0 -
KS4.1b 15,85 15,85 Za lepka PVC 0,16 15,85 13,97 1,88 0 0 0 0 -
KS5.1 15,75 15,75 Za lepka PVC 0,16 15,75 13,92 1,83 0 0 0 0 -
KS6.1 15,95 15,95 Za lepka PVC 0,16 15,95 14,07 1,88 0 0 0 0 -
KS7.1 16 16 Za lepka PVC 0,16 16 14,2 1,8 0 0 0 0 -
KS8.1 16 16 Za lepka PVC 0,16 16 14,4 1,6 0 0 0 0 -
KS9.1 15,9 15,9 Za lepka PVC 0,16 15,9 14,55 1,35 0 0 0 0 -
KS10.1 16 16 Za lepka PVC 0,16 16 14,62 1,38 0 0 0 0 -

Zestawienie w ów dla kanalizacji deszczowej (oznaczenia zgodne z za cznikiem nr 5)

Za cznik nr 3

Opracowa : Przemys aw li ewski



Pkt RD1 D1 K0 RD2 D2 K1 RW1 DW1 K2 RW2 DW2
KS1 13,3 0,2 11,4 13,3 0,2 0 0 0 0 0 0
KS2 13,33 0,2 269,1 13,33 0,2 0 0 0 0 0 0
KS2.1 13,39 0,2 179,1 13,39 0,2 270,1 13,39 0,2 0 0 0
KS3 13,49 0,2 90,9 13,49 0,2 270,9 13,49 0,2 182,5 13,49 0,16
KS4 13,71 0,2 180,9 13,71 0,2 260,8 13,71 0,2 0 0 0
KS5 13,87 0,2 179 13,87 0,2 268,9 13,87 0,16 0 0 0
KS6 14,02 0,2 180 14,02 0,2 269,8 14,02 0,16 0 0 0
KS7 14,15 0,2 180 14,15 0,2 269,8 14,15 0,16 0 0 0
KS8 14,35 0,2 180 14,35 0,2 269,8 14,35 0,16 0 0 0
KS9 14,49 0,2 189 14,49 0,2 271,6 14,49 0,16 0 0 0
KS10 14,57 0,2 180 0 0 269,9 14,57 0,16 0 0 0
KS2.1a 13,68 0,2 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.1 13,62 0,2 180,1 13,62 0,2 90,2 13,62 0,16 0 0 0
KS3.2 13,74 0,2 180 13,74 0,2 90,2 13,74 0,16 0 0 0
KS3.3 13,86 0,2 180 13,86 0,2 89,6 13,86 0,16 0 0 0
KS3.4 13,98 0,2 180 13,98 0,2 89,1 13,98 0,16 0 0 0
KS3.5 14,1 0,2 180 14,1 0,2 90,2 14,1 0,16 0 0 0
KS3.6 14,22 0,2 180 14,22 0,2 90,2 14,22 0,16 0 0 0
KS3.7 14,37 0,2 180 0 0 90,2 14,59 0,16 180 14,37 0,16
KS3.1a 13,67 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.2a 13,79 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.3a 13,91 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.4a 14,03 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.5a 14,15 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.6a 14,28 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.7a 14,65 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3.7b 14,51 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS3a 13,55 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS4.1 13,88 0,2 180 0 0 268,7 13,88 0,16 88,8 13,88 0,16
KS4.1a 13,9 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS4.1b 13,97 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS5.1 13,92 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS6.1 14,07 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS7.1 14,2 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS8.1 14,4 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS9.1 14,55 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0
KS10.1 14,62 0,16 180 0 0 0 0 0 0 0 0

Zestawienie w cze  kanalizacji deszczowej (oznaczenie zgodne z za cznikiem nr 5)

Za cznik nr 4

Opracowa : Przemys aw li ewski



OZNACZENIA DO LISTY W ÓWOZNACZENIA DO LISTY W CZE  KANA ÓW DO STUDNI
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Schemat studni kanalizacyjnej dla za cznika nr 3,4.
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cznik nr 5

























PKT X Y PKT X Y
KS4 6045872.05 6481546.93 W5 6045875.276481544.82
KS5 6045878.55 6481514.76 W6 6045879.946481519.31
KS6 6045883.91 6481485.49 W7 6045900.646481406.30
KS7 6045888.42 6481460.90 W1 6045874.466481544.89
KS8 6045892.39 6481439.21 W3 6045853.036481660.49
KS9 6045897.54 6481411.10 W4 6045832.546481771.05
KS10 6045902.86 6481395.98 Hp1 6045833.646481771.26
KS3.1 6045859.64 6481613.89 W3.1 6045854.616481660.77
KS3.2 6045855.26 6481637.48 Hp2 6045856.176481645.51
KS3.3 6045850.88 6481661.12 Hp3 6045880.906481519.47
KS3.4 6045846.50 6481684.75 Hp4 6045906.366481394.24
KS3.5 6045842.14 6481708.27 W2 6045855.826481645.44
KS3.6 6045837.59 6481732.85
KS3.7 6045832.12 6481762.35
KS3.7a 6045835.66 6481763.02
KS3.7b 6045830.48 6481771.20
KS3.6a 6045841.13 6481733.52
KS3.5a 6045845.68 6481708.94
KS3.4a 6045850.06 6481685.35
KS3.3a 6045854.43 6481661.75
KS3.2a 6045858.81 6481638.15
KS3.1a 6045863.18 6481614.56
KS3a 6045867.76 6481589.86
KS4.1 6045906.01 6481547.71
KS4.1a 6045906.01 6481549.33
KS4.1b 6045906.01 6481541.31
KS5.1 6045882.05 6481515.40
KS6.1 6045887.35 6481486.11
KS7.1 6045891.81 6481461.51
KS8.1 6045895.74 6481439.81
KS9.1 6045901.61 6481411.96
KS10.1 6045906.26 6481397.17
KS3 6045864.22 6481589.10
KS2 6045832.15 6481583.48
KS1 6045831.91 6481584.67
KS2.1 6045844.18 6481585.71
KS2.1a 6045842.83 6481592.92

Za cznik nr 8

Kanalizacja sanitarna Sie  wodoci gowa

Opracowa : Andrzej Rychlicki

Zestawienie projektowanych wspó rz dnych geodezyjnych.
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ul.Bat. Ch opskich 37/43
70-764 Szczecin

Rok za enia 1992

bork, ulica Sudecka.

projektant:

stanowisko imi  i nazwisko bran a nr uprawnie podpis

26/NR/2015

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka
w L borku.

1:100/500

opracowa :

mgr in . Andrzej Rychlicki 224/Sz/82sieci wod.-kan.

Przemys aw li ewski - -
sprawdzi : mgr in . Bogdan Jankowski 73/Sz/2002sieci wod.-kan.

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Rozbudowa urz dze  wodociagowych i kanalizacyjnych.
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Profil pod ny sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej.



nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

Firma Projektowo-Budowlana

Projekt budowlano-wykonawczy

Sierpie  2015 r.

skala: rysunek nr:

nazwa rysunku:

nazwa przedsiewzi cia:

nazwa opracowania:

nazwa obiektu:

"AR-tech"
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199

ul.Bat. Ch opskich 37/43
70-764 Szczecin

Rok za enia 1992

bork, ulica Sudecka.

projektant:

stanowisko imi  i nazwisko bran a nr uprawnie podpis

26/NR/2015

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka
w L borku.

1:100/500

opracowa :

mgr in . Andrzej Rychlicki 224/Sz/82sieci wod.-kan.

Przemys aw li ewski - -
sprawdzi : mgr in . Bogdan Jankowski 73/Sz/2002sieci wod.-kan.

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Rozbudowa urz dze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Profil pod ny sieci wodoci gowej (W1-Hp1).
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nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

Firma Projektowo-Budowlana

Projekt budowlano-wykonawczy

Sierpie  2015 r.

skala: rysunek nr:

nazwa rysunku:

nazwa przedsiewzi cia:

nazwa opracowania:

nazwa obiektu:

"AR-tech"
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199

ul.Bat. Ch opskich 37/43
70-764 Szczecin

Rok za enia 1992

bork, ulica Sudecka.

projektant:

stanowisko imi  i nazwisko bran a nr uprawnie podpis

26/NR/2015

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka
w L borku.

1:100/500

opracowa :

mgr in . Andrzej Rychlicki 224/Sz/82sieci wod.-kan.

Przemys aw li ewski - -
sprawdzi : mgr in . Bogdan Jankowski 73/Sz/2002sieci wod.-kan.

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Rozbudowa urz dze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Profil pod ny sieci wodoci gowej (W5-Hp4).
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PRZEJ CIA SZCZELNE

MATERIA

rednic  przej cia nale y dobra  do wymiaru
REDNICA

przegubowy element do zabudowy w studni dla

rury pokazanego na profilu.

STOPNIE Z AZOWE
Dobiera dostawca studni.

rur PVC, przej cie szczelne wykonane
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na wlocie - zamontowa  króciec dostudzienny jednokielichowy
na wylocie - zamontowa  króciec dostudzienny bosy

szczelne

przej cie
szczelne

yta elbetowa

10
cm

10cmbeton C16/20

1000x800

1000x1000

1000x1200

1000x1300

1000x250
1200x500

1200x1000

KLASY C35/45

KLASY C35/45

KLASY C35/45

KLASY C35/45

PO-1
PO-2

PO-3

PO-4
ODCI AJ CY

2000/600/150

1740/600/150

YTA

KLASY C35/45

nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

Firma Projektowo-Budowlana

Projekt budowlano-wykonawczy

Sierpie  2015 r.

skala: rysunek nr:

nazwa rysunku:

nazwa przedsiewzi cia:

nazwa opracowania:

nazwa obiektu:

"AR-tech"
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199

ul.Bat. Ch opskich 37/43
70-764 Szczecin

Rok za enia 1992

bork, ulica Sudecka.

projektant:

stanowisko imi  i nazwisko bran a nr uprawnie podpis

26/NR/2015

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka
w L borku.

-

opracowa :

mgr in . Andrzej Rychlicki 224/Sz/82sieci wod.-kan.

Przemys aw li ewski - -
sprawdzi : mgr in . Bogdan Jankowski 73/Sz/2002sieci wod.-kan.

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Rozbudowa urz dze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Schemat studni kanalizacji sanitarnej.
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nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

Firma Projektowo-Budowlana

Projekt budowlano-wykonawczy

Sierpie  2015 r.

skala: rysunek nr:

nazwa rysunku:

nazwa przedsiewzi cia:

nazwa opracowania:

nazwa obiektu:

"AR-tech"
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199

ul.Bat. Ch opskich 37/43
70-764 Szczecin

Rok za enia 1992

bork, ulica Sudecka.

projektant:

stanowisko imi  i nazwisko bran a nr uprawnie podpis

26/NR/2015

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka
w L borku.

-

opracowa :

mgr in . Andrzej Rychlicki 224/Sz/82sieci wod.-kan.

Przemys aw li ewski - -
sprawdzi : mgr in . Bogdan Jankowski 73/Sz/2002sieci wod.-kan.

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Rozbudowa urz dze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Schemat w ów monta owych dla sieci wodoci gowej.
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nr umowy / oprac:

stadium oprac:

data oprac:

Firma Projektowo-Budowlana

Projekt budowlano-wykonawczy

Sierpie  2015 r.

skala: rysunek nr:

nazwa rysunku:

nazwa przedsiewzi cia:

nazwa opracowania:

nazwa obiektu:

"AR-tech"
tel./fax +48 (091) 4 693 034
tel. kom. 0502 634 199

ul.Bat. Ch opskich 37/43
70-764 Szczecin

Rok za enia 1992

bork, ulica Sudecka.

projektant:

stanowisko imi  i nazwisko bran a nr uprawnie podpis

26/NR/2015

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych - ul.Sudecka
w L borku.

-

opracowa :

mgr in . Andrzej Rychlicki 224/Sz/82sieci wod.-kan.

Przemys aw li ewski - -
sprawdzi : mgr in . Bogdan Jankowski 73/Sz/2002sieci wod.-kan.

Rozbudowa urzadze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Rozbudowa urz dze  wodociagowych i kanalizacyjnych.

Bloki oporowe pod kolana, trójniki, zasuwy.
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