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OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane 

(Dz. U. 1994 nr 89 poz 414 , z późniejszymi zmianami) 
 

Oświadczam, że wykonany  

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200  

I ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI  PVC DN160 
 

LOKALIZACJA: Dz nr185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 

146/13; 146/14  ul. M.Kruszyńskiego, ul.Tytanowa, ul.Złota  obręb Bojano j.ew. Szemud 

- został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska 

upr w specjalności instalacyjnej  

Nr POM/0113/POOS/05 

 

 

mgr inż. Iwona Granitowska-Szych 

upr w specjalności instalacyjnej  

Nr POM/0274/PWBS/15
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK DZ NR 185/1, 185/2, 

180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14   OBRĘB BOJANO J.EW. 

SZEMUD 

1. Podstawa opracowania 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500; 

- zlecenie Inwestora; 

- normatywy techniczne, Polskie Normy; 

- wizja lokalna w terenie; 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej  nr GK.7021.224.2016 z dnia 

13.06.2016  wydanych przez Urząd Gminy w Szemudzie 

- Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego  uchwała XLIII/537/2018 z dnia 30.05.2018  

2. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci i odgałęzień  kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych 

przy ul.  M.Kruszyńskiego, Miedziana, Tytanowa, Złota  obręb Bojano j.ew. Szemud  

3. Istniejący stan zagospodarowania działek 

Działki 185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  są to 

działki drogowe stanowiących  część istniejącego ukłądu komunikacyjnego. Teren znajduje się w 

granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

 Istniejąca infrastruktura –sieć kanalizacji sanitarnej, sieć i przyłącza wodociągowe, , sieć 
energetyczna, sieć i przyłącza gazowe , sieć i przyłącza telekomunikacyjne 

Projektowana infrastruktura / oddzielne opracowanie / - sieć gazu , sieć energetyczna . 

Na terenie działek drogowych  nie występują zadrzewienia  

4. Rozwiązania projektowe 
Ustalenia MPZP  stanowią postawę do zaprojektowania  sieci kanalizacji sanitarnej wraz ich 

odgałezieniami.  

Projekt obejmuje zakres: 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 

- o długości L=296,56m- od istniejącej studzienki kanalizacyjnej K1 na działce nr 190 do 

projektowanej studzienki s11 na działce nr 185/2 wraz z odgałęzieniami dn 160 do granic 

działek nr 185/12, 185/11, 185/10, 185/9, 185/8, 185/7, 185/6, 185/5, 185/4, 185/3 oraz 

odgałęzieniem dn200 od projektowanej studzienki s7 w kierunku północnym 

-o długości L=190,93m – od istniejącej  studzienki kanalizacyjnej K2. na działce nr 190 

do projektowanej studzienki s16 na działce nr 180/19  wraz z odgałezieniami  dn 160 do 

granic działek 180/21; 180/9; 180/22; 180/10; 180/14; 180/11; 180/7;180/6;180/5; 

- o długości 47,18m od projektowanej studzienki S12 do projektowanej studzienki S17 

wraz z odgałęzieniami dn 160 do działek 180/5; 180/6 

- o długości 163,46m do istniejącej studzienki kanalizacyjnej K3 na działce 190 do 

projektowanej studzienki  s24 na działce 180/15  wraz z odgałęzieniami dn 160 do granicy 

działek 146/6; 146/7;146/8;146/9;146/10;146/11;146/12;180/12;180/8;180/4 

5. Teren działek nr 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  nie 

jest wpisany do rejestru zabytków, nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej  oraz nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

6. Teren działek nr 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  nie 

znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega wpływom eksploatacji górniczej 

7. Oddziaływanie na środowisko  

Projektowana sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej nie powodują negatywnego wpływu na 

środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia, nie 

zmieni istniejącego sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja nie jest zaliczona do mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko.  

8. Struktura zieleni pozostaje nienaruszona  
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9. Kategoria obiektu budowlanego XXVI. 
 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska 

upr w specjalności instalacyjnej  Nr POM/0113/POOS/05 

 

mgr inż. Iwona Granitowska-Szych 

upr w specjalności instalacyjnej Nr POM/0274/PWBS/15
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

 

Rzędna terenu w granicach opracowania waha się od się od 164,15 do 167,5m n.p.m. 

Warunki gruntowo- wodne: 

Ze względu na  litologiczną  warunki gruntowe zaliczono do prostych  

Warunki gruntowe występujące na terenie działek 185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 

180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  zalicza się do prostych.  

Wg wizji lokalnych w podłożu terenu poniżej przypowierzchniowej warstwy gleby występują 
grunty nośne nadające się do bezpośredniego posadowienia projektowanej infrastruktury. 

Występują proste warunki gruntowe, (warstwa gruntu nośnego równoległa do powierzchni,  

Na podstawie wizji lokalnej  oraz istniejącej dokumentacji geotechnicznej stwierdza się, że na 

poziomie posadowienia projektowanych studzienek  można spodziewać się piasków drobnych i 

średnich. 

UWAGA: Prace ziemne w obrębie gruntów spoistych zaleca się wykonać bardzo starannie. Nie 

można dopuścić do ich dodatkowego nawilgocenia, mechanicznego rozdrobnienia lub 

przemarznięcia.  

 

 

 

Klasyfikacja geotechniczna 

 głębokość posadowienia  sieci  0,97m -2,86 m od powierzchni terenu  

Klasyfikacja -  obiekt zaliczono do  II kategorii geotechnicznej  

 

 

 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska 

upr w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej 

Nr POM/0276/PWOK/08 

upr w specjalności sanitarnej 

nr POM/0113/POOS/05 

 

 

 



ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Dla inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 i odgałęzień kanalizacji sanitarnej 

PCV160 dz. nr 185/1, 185/2, 180/15, 180/16, 180/17, 180/18, 180/19, 190, 146/5, 146/13, 16/14 

ul. Miedziana, M. Kruszyńskiego, Tytanowa, Złota obręb Bojano j.ew. Szemud.  

Obszar oddziaływania  obiektu określa się na postawie przepisów powszechnie obowiązujących 

zawierających regulacji odnoszące się do odległości obiektów i urządzeń budowlanych  od innych 

obiektów i granic nieruchomości. 

Akty prawne , które mogą wprowadzić związane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenu : 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996r w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych z drogami publicznymi  i ich usytuowanie 

3.  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 sierpnia 1996 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami 

służące obronności państwa i ich usytuowanie 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 07. Października 

1997 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 

usytuowanie  

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 01 czerwca 1998 w 

sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać morskie budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych  dla lotnisk cywilnych  

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny  odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 26  kwietnia 2013 r w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny  odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  

11. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2001 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich 

usytuowanie  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r w sprawie przepisów 

techniczno- budowlanych dotyczących autostrad 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

14.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 21 listopada 2005  r w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny  odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych , rurociągi 
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przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie  

15.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 w sprawie  warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

16. Ustawę z dnia 21 stycznia 1965  o cmentarzach i chowaniu zmarłych  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze 

18. Ustawę z dnia 21 marca 1958 o drogach publicznych  

19. Ustawę z dnia 07 maja 1999 o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  

20. Ustawę z dnia 29 listopada 2000 – prawo atomowe 

21. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 20013 w spawie składowisk  

odpadów, wydane na podstawie art. 124 ustawy z dnia 14 grudnia 20012 o odpadach  

23. Ustawę z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne  

24. Ustawę z dnia 03 lipca 2002 Prawo Lotnicze  

25. Ustawę  z dnia 28 marca 20003 o transporcie kolejowym  

 

 

W przypadku oddziaływania wnioskowanej inwestycji - budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

PCV200 i odgałęzień kanalizacji sanitarnej PCV160 dz. nr 185/1, 185/2, 180/15, 180/16, 180/17, 

180/18, 180/19, 190, 146/5, 146/13, 16/14 ul. Miedziana, M. Kruszyńskiego, Tytanowa, Złota 

obręb Bojano j.ew. Szemud zasadnym było przeanalizowanie zgodności z przepisami 

wymienionymi w punktach : 1, 13, bowiem pozostałe przepisy nie dotyczą wnioskowanej 

inwestycji 

 

W obszarze oddziaływania wnioskowanej znajdują się nieruchomości oznaczone jako działki 

gruntu nr  185/1, 185/2, 180/15, 180/16, 180/17, 180/18, 180/19, 190, 146/5, 146/13, 16/14 ul. 

Miedziana, M. Kruszyńskiego, Tytanowa, Złota obręb Bojano j.ew. Szemud. 

 

Analiza poniższych ustaw i rozporządzeń  wykazała , iż : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – nie zostały naruszone przepisy art. 3. Pkt 20 i art. 

28 ust.2 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie- inwestycja nie narusza 

przepisów tego rozporządzenia 

 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska 

upr w specjalności instalacyjnej  Nr POM/0113/POOS/05 

 

mgr inż. Iwona Granitowska-Szych 

upr w specjalności instalacyjnej Nr POM/0274/PWBS/15      
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ PCV200 I ODGAŁĘZIEŃ  KANALIZACJI SANITARNEJ PCV160 

LOKALIZACJA:  dz nr 185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 

146/5; 146/13; 146/14  OBRĘB BOJANO   

 

1. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 i 

odgałęzień  kanalizacji sanitarnej PCV160   dająca możliwość eliminacji zbiorników 

bezodpływowych na ścieki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, co przyczyni się do 

ochrony przed skażeniem wód oraz redukcji  skażenia gleby  

Zadaniem  projektowanego odcinka  sieci sanitarnej wraz z odgałęzieniami  sieci do granicy 

działek  przyległych do działek drogowych 185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 

190; 146/5; 146/13; 146/14  jest odprowadzenie ścieków z istniejącej i projektowanej zabudowy  

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

 Zakres projektu obejmuje: 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej PCV200 

- długości L=296,56m- od istniejącej studzienki kanalizacyjnej k1 na działce nr 190 do 

projektowanej studzienki s11 na działce nr 185/2 wraz z odgałęzieniami dn 160 do granic 

działek nr 185/12, 185/11, 185/10, 185/9, 185/8, 185/7, 185/6, 185/5, 185/4, 185/3 oraz 

odgałęzieniem dn200 od projektowanej studzienki s7 w kierunku północnym 

-o długości L=190,93 m – od istniejącej  studzienki kanalizacyjnej K2. na działce nr 190 

do projektowanej studzienki s16 na działce nr 180/19  wraz z odgałezieniami  dn 160 do 

granic działek 180/21; 180/9; 180/22; 180/10; 180/14; 180/11; 180/7;180/6;180/5; 

- o długości 47,18m od projektowanej studzienki S12 do projektowanej studzienki S17 

wraz z odgałęzieniami dn 160 do działek 180/5; 180/6 

- o długości 163,46m do istniejącej studzienki kanalizacyjnej K3 na działce 190 do 

projektowanej studzienki  s24 na działce 180/15  wraz z odgałęzieniami dn 160 do granicy 

działek 146/6; 146/7;146/8;146/9;146/10;146/11;146/12;180/12;180/8;180/4 

 

2. Podstawa opracowania 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:500; 

- zlecenie Inwestora; 

- normatywy techniczne, Polskie Normy; 

- wizja lokalna w terenie; 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej  nr GK.7021.224.2016 z dnia 

13.06.2016  wydanych przez Urząd Gminy w Szemudzie 

- Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego  uchwała XLIII/537/2018 z dnia 30.05.2018  

 

 

3. Opis rozwiązań projektowych 

3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Na omawianym odcinku ulicy Miedzianej  w Bojanie  nie istnieją  kanały ściekowe.  

 Projektuje się: 
- sieć kanalizacji sanitarnej /k1-s11/ o średnicy d=200 mm i długości L=296, 56m 

- odgałęzienie do działki nr 185/12 o długości 2,08m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/11 o długości 2,15m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/10 o długości 2,20m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/9 o długości 2,25m PVC dn160 
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- odgałęzienie do działki nr 185/8 o długości 2,27m PVCdn160 

- odgałęzienie od studzienki S7 w kierunku północnym 6,63m PVC dn200 

- odgałęzienie do działki nr 185/7 o długości 5,13m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/6 o długości 2,40m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/5 o długości 2,47m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/4 o długości 2,53m PVC dn160 

- odgałęzienie do działki nr 185/3 o długości 2,52m PVC dn160 

 

-  sieć kanalizacji sanitarnej  / K2-S16 / o średnicy d=200 mm i długości L=190,93 m .  

- odgałęzienie  do działki 180/21   o długości 4,68 PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/9   o długości 6,63  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/22   o długości 3,56  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/10   o długości 4,46  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/14   o długości 7,44  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/11   o długości 2,59  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/7  o długości 7,67  PVC dn 160 

 

-  sieć kanalizacji sanitarnej  / S12-S17/ o średnicy d=200 mm i długości L=190,93 m .  

- odgałęzienie  do działki 180/5   o długości 11,04  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/6   o długości 2,97  PVC dn 160 

 

-  sieć kanalizacji sanitarnej  / K3-S24 / o średnicy d=200 mm i długości L=163,46 m .  

- odgałęzienie  do działki 146/4   o długości 5,46 PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 146/7   o długości 7,3  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 146/8   o długości 6,95  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 146/9   o długości 6,75  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 146/10   o długości 6,46  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 146/11   o długości 6,99  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 146/12   o długości 56,99 PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/4   o długości 3,39  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/8   o długości 2,71  PVC dn 160 

- odgałęzienie  do działki 180/12   o długości 1,59 PVC dn 1601 

- odgałęzienie  do działki 146/10   o długości 6,46  PVC dn 160 

 

 

Odcinki projektowanej sieci należy wykonać z rur PVC200/160 o podwyższonej wytrzymałości 

mechanicznej np. system kanalizacji zewnętrznej z PCV-U f-my Kaczmarek Malewo 1, 63-800 

Gostyń lub równoważnych.  

 

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne  

-  włazową -betonową ϕ1200 z włazem typu ciężkiego /s7, s12, s14, s16, s17, s24/ 

Studzienki s1, s2, s3, s4, s5, s6, s8, s9, s10, s13, s15, s18, s19, s20, s21, s22, s23 zaprojektowano 

jako    dn 425  PVC – Tegra 425 Wavin ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk lub równoważnych  

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone są ze spadkiem w kierunku istniejącego kanału 

sanitarnego ϕ 0,20 m.  

Głębokość posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i spadki kanałów pokazano na 

profilu podłużnym.  

 

Studnia betonowa  s7, s12; s14, s16; s17; s24 
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Studzienkę kanalizacyjną wykonać jako studnię włazową  z prefabrykowanych elementów 

betonowych średnicy 1,20m. w systemie PERFECT z monolityczną dennicą i  kinetą  
Elementami tworzącymi studnie są: 
-  element denny opcjonalnie wyposażony w przejścia szczelne oraz kinetę 
-  kręgi 

-  element zwieńczający: płyta żelbetowa lub zwężka 

-  pierścienie dystansowe do regulacji wysokości studni  do poziomu terenu. 

-  stopnie złazowe. 

 

Do budowy studni należy użyć wyrobów zgodnych z normą PN-EN 1917 lub spełniających 

wymagania DIN 4034 cz. I. 

− beton klasy C40/50; 

− wodoszczelność W10; 

− nasiąkliwość ≤4%; 

− mrozoodporność F150; 

− obciążenie niszczące kręgów >30kN/m 

 

Dennice  

- monolityczny odlew z gotową  kinetą  / wymogi  odpowiadająca wymogom  ogólnym studni /   

łączony z kręgami za pomocą uszczelki samosmarującej .  

Kineta dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia.  

Nachylenia kanału kinety  i nachylenie połączeń  rur zgodne ze spadkiem  przewodu 

kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5%,   wysokość kinety do średnicy przyłącza 1:1.  

Dennice wykonywane w systemie Perfect.  Połączenie rur z dennicami bez używania 

tworzywowych przejść szczelnych za pomocą  uszczelek zintegrowanych.  

 

Kręgi betonowe 

Kręgi wibroprasowane  / wymogi  odpowiadająca wymogom  ogólnym studni/ łączone za pomocą 
uszczelki samosmarującej  

 

Płyty pokrywowe 

 wymogi  odpowiadająca wymogom  ogólnym studni/ łączone za pomocą uszczelki 

samosmarującej 

Jako zwieńczenie studzienek projektuje się żelbetowe płyty pokrywowe z otworem wejściowym. 

Płyty pokrywowe należy tak lokalizować na kręgach studzienki, aby otwór wejściowy znajdował 

się pod spocznikiem kinety o jak największej powierzchni. Poziom górnych powierzchni włazów 

w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z rzędną projektowanej nawierzchni drogowej. 

W terenach zielonych włazy powinny wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu, aby 

uniemożliwić napływ wody opadowej i roztopowej do kanalizacji.  
Grunt pod pierścieniami odciążającymi należy zagęścić do 0,95 modyfikowanego wskaźnika 

Proctora. Poziom górnych powierzchni włazów w nawierzchni utwardzonej powinien być 
równy z rzędną projektowanej nawierzchni drogowej. Głębokości studni opisane są na profilach.  . 

Wykonawca powinien skompletować studnię na podstawie jej typu i podanej głębokości. 

 

Włazy 

Do studzienek projektuje się włazy okrągłe klasy D400 wykonane z żeliwa z wypełnieniem 

betonowym . Klasa  betony C35/45, ekspozycja betonu XF4, klasa mrozoodporności F150.  

Włazy powinny posiadać dwa otwory przelotowe w celu otwierania. 

Wszystkie włazy powinny spełniać wymagania normy PN-EN 124.  
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Sieć kanalizacji sanitarnej kończyć się będzie w studzience s5 ϕ1200 na działce nr 370/16 

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzić zgodnie z zamieszczonym planem i profilami. W 

terenie utwardzonym włazy powinny być typu ciężkiego klasy D400 (maksymalne dopuszczalne 

obciążenie 400kN). 

 

Stopnie 

W każdej studzience projektuje się stopnie zejściowe wykonane z żeliwa szarego, pokryte 

lakierem asfaltowym, antypoślizgowe, zgodnie z normą PN-EN 13101:2004. Stopnie należy 

przytwierdzić do wewnętrznych ścian studzienek (kręgów) na etapie prefabrykacji. Stopnie 

powinny wystawać ze ściany na odległość min. 120 mm i być umieszczone naprzemiennie w 

pionie co 250 mm i w poziomie co ok. 300 mm.  Typ stopni SSS , kolor stopni  jaskrawy . 

 

Izolacje 

W przypadku występowania wysokiego poziomu wody gruntowej, zewnętrzną powierzchnię ścian 

studzienek kanalizacyjnych w terenie należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo, stosując powłoki z 

preparatów na bazie mas asfaltowych. Nałożyć warstwę preparatu gruntującego (roztwór 

bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym przeznaczony do gruntowania pod 

właściwe hydroizolacje bitumiczne) np. Abizol R oraz warstwę preparatu izolacyjnego 

przeciwwilgociowego modyfikowanego kauczukiem syntetycznym np. Abizol P. 

 

 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego 

Budowa studzienek  

Studzienki składają się z części: 

1. kinety podstawy studzienki z PP-B ,  

2. uszczelek  

3. rury wznoszącej /trzonowej/ korygowanej dwuwarstwowej SN4 Dn 425/475 z PP-B 

3. teleskopu  dn 400 z żeliwnym włazem klasy D400 

  

 Zaprojektowano  studzienki kanalizacyjne  Tegra 425 Wavin ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk lub 

równoważnych. Maksymalna możliwość  głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. 

Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2. Dopuszczalne 

jest obciążenie ruchem ciężkim: SLW 60 (klasa obciążeniowa włazów D400)                                                                                                                            

 

Elementy studzienek łączone są kielichowo za pomocą uszczelek z EPDM. Głębokość połączeń 
kielichowych kinet i stożka wynosi 20cm. W króćcach dla rur gładkościennych (SW) zastosowano 

uszczelki z pierścieniem usztywniającym EPDM/TPE. Uszczelnienia gwarantują szczelność 
systemu na poziomie 0,5 b. Powierzchnia boczna ma spadek 30%, gwarantujący spływ ścieków i 

zanieczyszczeń docierających poprzez dopływy włączone do trzonu studzienki.                                                                                                                                              

Konstrukcja studzienki została zaprojektowana w ten sposób, aby nawet w najtrudniejszych 

warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości 

uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego 

wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, odporności na niskie i wysokie 

temperatury, długim okresie trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne ścieki. 

Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w połączeniu z gładką 
powierzchnią gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. 
 

Włazy wykonane są z żeliwa szarego i posiadają zamknięcia utrudniające dostęp nieuprawnionych 

osób. Włazy produkowane są z pokrywą pełną,  
Dobrano   właz o nośności 40 ton. 
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Zestawienie studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego: 

Lp. Oznaczenie Typ studzienki Typ kinety 

1 s1 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Połączeniowa z dopływem prawym 

2 s2 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

3 s3 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

4 s4 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

5 s5 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

6 s6 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

7 s8 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

8 s9 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

9 s10 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

10 s13 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

11 s15 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

12 s18 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Połączeniowa z dopływem lewym 

13 s19 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Połączeniowa z dopływem lewym 

14 s20 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

15 s21 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Połączeniowa z dopływem lewym 

16 s22 Niewłazowa dn425, 

kaskadowa Tegra lub 

równoważna 

Zbiorcza- typ X (dopływ prawy i lewy) 

17 s23 Niewłazowa dn425 

Tegra lub równoważna 

Połączeniowa z dopływem lewym 

 

 

Przewody kanalizacyjne  

Przyjęto system rur   i kształtek o połączeniach kielichowych z uszczelką dwuelementową 
olejoodporną , montowaną z fazie produkcji, lite / o jednowartwowej strukturze ścianki/ o 

powierzchni zewnętrznej gładkiej o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2.  

 

Sieć zaprojektowano z przewodów PVC-U f-my Kaczmarek Malewo 1, 63-800 Gostyń lub 

równoważnych lub równoważnych. 

System rur i kształtek produkowany jest z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w 

kielichowych,  łączonych  poprzez  uszczelki Sewer-Lock  
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Standardowo rury kanalizacyjne mogą być układane na głębokości od 1,0 do 6,0 m przy 

zagęszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w  terenach zielonych i  95% w 

drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montażowych z nadzorem na podłożu bez 

kamieni. Zagęszczanie gruntu w strefie ułożenia przewodu oraz dobór gruntu podatnego na 

zagęszczanie należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046. 

Według istniejących zaleceń montaż przewodów z tworzyw sztucznych można przeprowadzać 
przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC, a łączenie z elementami stalowymi i żeliwnymi w 

temperaturze nie niższej niż 5ºC. 

Rury produkowane przez firmą Kaczmarek mogą być montowane w szerszym zakresie temperatur 

(również ujemnych). Wymaga to jednak zachowania szczególnej ostrożności i precyzji montażu 

oraz spełnienia innych warunków, np. odnośnie obsypki rurociągu. Przed każdorazowym 

montażem w warunkach rozszerzonego zakresu temperatur (głównie ujemnych) nalezy 

bezwzględnie  uzyskać  warunki montażu od producenta rur.  

 

Przewody kanalizacyjne dn 200/160 prowadzić ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową 
opracowania. 

 

3.2. Próba szczelności, płukanie 

Wykonane odcinki sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej należy poddać szczelności zgodnie z 

PN-81/B-10725 - „Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Przed oddaniem 

sieci i przyłączy do eksploatacji należy wykonać płukanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami użytkowania sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu płukania i sprawdzeniu 

szczelności połączeń zasypywać przewód 30 cm warstwami zasypki, kolejno zagęszczonymi. 

 

4. Oznakowanie rurociągów 

Oznakowanie przewodów, ułożenie taśm lokalizacyjnych i wykrywczych, słupki oznaczeniowe 

oraz tablice orientacyjne wykonać z zastosowaniem tablic z tworzywa sztucznego na słupkach 

stalowych.  

Na głębokości około 40 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru brązowego o 

szer. 20 cm i drut indentyfikacyjny w izolacji DY CU-1,5 mm
2
. Dopuszcza się zastosowanie 

ułożenia taśmy sygnalizacyjnej z wtopionym drutem indentyfikacyjnym w izolacji DY CU-1,5 

mm
2
. Podziemne połączenia przewodu lokalizacyjnego należy wykonać w sposób zapewniający 

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i przewodność elektryczną oraz ochronę przed korozją. 
Minimalne odległości przewodu lokalizacyjnego od innych urządzeń infrastruktury podziemnej 

powinny być zgodne z PN-76/E-05125. Po próbach i odbiorze rurociąg przysypywać 20 cm 

warstwami piasku ubijając go. 

 

5. Roboty ziemne  

Trasę projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej należy wyznaczyć w oparciu o część 
rysunkową. Wykop wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie z normami 

PN-B-06050, PN-B-10736. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

należy wykonać przekopy próbne – kontrolne. W rejonie zbliżeń oraz skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem – wykonanie wykopów ręczne. Wykopy wykonać wąskoprzestrzenne z obudową 
pionową wykopu /np. wypraskami stalowymi/. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej. Wyprofilowanie dna wykopu do projektowanych rzędnych 

należy wykonać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego 

wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej wykonać jako 

umocnione. Wykonać odwodnienia na czas wykonywania wykopów i układania przewodów. 
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Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 

Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. W przypadku 

zalegania w pobliżu innych gruntów, niż wymienione należy wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

• Podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, którego stanowić miało podłoże 

naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i 

kamienistych. 

Zgodnie z wymogami producenta rur, układanie rur będzie się odbywało w zależności od 

nawodnienia gruntu. 

Podłoże:  warstwa min 2x 100 mm, grunt sypki zagęszczony 

Zagęszczenie: lekkim sprzętem mechanicznym 

Obsypka rurociągu: warstwami gr. 25 cm, grunt sypki zagęszczony do wysokości 30 cm ponad 

rury. 

Zagęszczenie: ubijanie gruntu ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym/ 

Zasypka wykopu: warstwami gr. 30cm, grunt rodzimy 

Zagęszczenie: lekkim sprzętem mechanicznym. 

Zasypka winna być wykonana warstwami kolejno zagęszczonymi, szczególnie starannie należy 

zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 0,30 m ponad rurę. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Wymagany stopień 
zagęszczenia gruntu pod drogami istniejącymi, projektowanymi powinien być zgodny z 

wymaganiami normy PN-S-02205.. 

 

Po  ułożeniu przewodów kanalizacyjnych i zasypaniu wykopów należy ułożyć  kamienisto-

żwirową  nawierzchnię  drogi.  

 

6. Ocena wpływu inwestycji na środowisko 

System ten będzie wykonany z rurociągów całkowicie szczelnych nie oddziaływujących na teren 

przyległy. 

 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek, na których jest planowana budowa 

tj. 185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  obręb 

Bojano jednostka ewidencyjna Szemud 

 

8. Warunki wykonania i uwagi końcowe 

Wytyczenie trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. Utrzymanie trasy i 

spadków wymaga dokładnych pomiarów na projektowanym odcinku sieci. Pomiary rozpocząć od 

punkt węzłowego  

Budowę prowadzić w temperaturach 0-35 st. C 

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”  COBRTI  INSTAL. 

Prace należy rozpocząć od sprawdzenia rzędnych przewodów oraz przekopów kontrolnych w 

miejscach skrzyżowań z istniejącymi uzbrojeniami podziemnymi. 

Skrzyżowania projektowanych przewodów kanalizacyjnych z istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonywać pod nadzorem właścicieli tych sieci. 

Przewody należy układać zgodnie z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wykonanych 

przez PKTSGGiK iK-1994 
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- instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów wydaną przez producenta rur 

- rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr13 z 13 kwietnia 1972r.) 

- do wykonania kanalizacji użyć materiałów posiadających wymagane atesty do stosowania w 

sieciach kanalizacyjnych. 

 

Uwagi końcowe: 

- przed przystąpieniem do prac ziemnych powiadomić odpowiednie instytucje i użytkowników, 

których przewody znajdują się w pobliżu trasy rurociągu  

- trasę wytyczyć geodezyjnie, w miejscach istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać 
przekopy próbne  celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego 

- w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne i inną lokalizację 
istniejących urządzeń, uzbrojenie należy traktować jako czynne. Należy je zabezpieczyć i 

powiadomić Inspektora Nadzoru.  

 

 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska 

upr w specjalności instalacyjnej  Nr POM/0113/POOS/05 

 

mgr inż. Iwona Granitowska-Szych 

upr w specjalności instalacyjnej Nr POM/0274/PWBS/15      
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BIURO USŁUG TECHNICZNYCH DAGRANI 

PROJEKTOWANIE , NADZORY, WYKONAWSTWO 

mgr inż. Danuta Kłopotowska–Granitowska 

80-298 GDAŃSK     ul. Radiowa 47 

tel. /58/ 349-44-74     605-253-643  
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

 

 PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN200  

I ODGAŁĘZIEŃ  KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN160  

 

 

LOKALIZACJA: Dz nr 185/1, 185/2, 180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 

180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  ul. Miedziana, , 

M. Kruszyńskiego, Tytanowa, Złota  obręb Bojano 

j.ew. Szemud 

INWESTOR: Gmina Szemud  

Ul. Kartuska 13 84-217 Szemud  

 

BRANŻA:  

Sanitarna 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska 

upr w specjalności instalacyjnej  

Nr POM/0113/POOS/05 

 

SPRAWDZIŁ: 
mgr inż. Iwona Granitowska-Szych 

upr w specjalności instalacyjnej  

Nr POM/0274/PWBS/15 

KATEGORIA OBIEKTU  XXVI 

DATA OPRACOWANIA: Gdańsk 2018.09.12 
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Informację opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w 

sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 

dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126). 

Informacja „BIOZ” została opracowana przez autora projektu budowlanego. 

1. Zakres i kolejność realizacji  
Budowa sieci i odgałęzień  kanalizacji sanitarnej do działek przylegających do  drogowych 185/1, 185/2, 

180/15; 180/16, 180/17; 180/18; 180/19; 190; 146/5; 146/13; 146/14  obręb Bojano 
Kolejność realizacji: zadanie jednoetapowe. 

Ułożenie przewodów prowadzone będzie metodą wykopu otwartego. Prace mają charakter robót 

liniowych, o kolejności wykonywanych robót zdecyduje kierownik budowy. 

2. Wykaz istniejących obiektów 

Działki objęte inwestycją są to działki drogowe . Istniejąca  infrastruktura – sieć i przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, sieć i przyłącza wodociągowe, sieć energetyczna, sieć i przyłącza gazu, sieć 
telekomunikacyjna   
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania lub terenu stwarzające 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odległości od istniejących obiektów są zachowane 

/zgodne z obowiązującymi przepisami/.  

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji budowy 

• Dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń 
• Wykonanie robót ziemnych (wykop i zasypka) w obrębie dróg 

• Roboty montażowe rur PCV 

• Próba szczelności i wytrzymałości przewodu kanalizacyjnego 

• Porażenie prądem w przypadku uszkodzenia urządzeń elektrycznych 

• Potrącenia przez samochód przy pracach w pobliżu ciągów komunikacyjnych 

• Zagrożenia związane z transportem mas ziemnych i materiałów do budowy. 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

- dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi 

• Przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników 

• Omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji 

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń  

• Ochrony osobistej pracownikom, przenośnego sprzętu gaśniczego, apteczki pierwszej pomocy, 

możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną. 
Kierownictwo nad robotami związanymi z wykonywaniem sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej mogą 
sprawować tylko osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy 

wykonywaniu prac montażowych powinni mieć ważne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie 

BHP na poszczególnych stanowiskach pracy oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanej 

pracy (spawacza, zgrzewacza, operatora sprzętu budowlanego itp.). 

Wszelkie materiały zastosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do 

stosowania.  

Podczas wykonywania robót budowlanych przewidzianych niniejszym projektem należy stosować się do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych /Dziennik Ustaw nr 47 po 401/ w szczególności zaś do uwag 

zawartych w rozdziale 2 i rozdziale 16 Rozporządzenia.  

 

mgr inż. Danuta Kłopotowska-Granitowska    mgr inż. Iwona Granitowska-Szych  

upr w specjalności instalacyjnej     upr w specjalności  instalacyjnej 

Nr POM/0113/POOS/05      Nr POM/0274/PWBS/15 


