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Podstawa opracowania

• Umowa pomiędzy Pracownią Projektowo - Kosztorysową Paweł Pawlicki oraz Gmina Baborów,

• Aktualna mapa do celów projektowych dostarczona przez Inwestora

• Warunki określające dobowy napływ ścieków.

• Decyzja UNI.6733.6.2015 z dnia 16.11.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

• Aktualne normy i rozporządzenia

Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji tłocznej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków. 

Zakres obejmuje obliczenia i dobór przepompowni ścieków, wyznaczenie trasy rurociągu na aktualnych podkładach 
geodezyjnych oraz dobór urządzeń na projektowanej sieci kanalizacji tłocznej.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja obejmuje działki OBRĘB RAKÓW: 383, 382/2, 382/3, 382/4, 382/5;  OBRĘB TŁUSTOMOSTY:10/19, 

10/20, 514, 538, 566, 1499, 1607/4, 1608. Województwo  opolskie, powiat. głubczycki, jedn. ew.: Baborów - obszar wiejski. 
Trasa projektowanych sieci nie przebiega przez obszar objęty w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Stan istniejący
Obecnie na terenie działki 10/20 zlokalizowana jest istniejąca przepompownia ścieków. Przepompownia ta nie 

nadaje się do ponownego wykorzystania np. ze względu na znaczne zużycie elementów oraz za niskie parametry pracy 
pompy. Zbiornik wraz z pompą zostaną zdemontowane i zastąpione przez nowoczesne urządzenia.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działku lub terenu
Na działce 10/20 wokół wystającej części przepompowi zostanie wykonana obudowa z kostki brukowej o 

wymiarach 2,5x3,0m w celu zapewnienia odpowiedniego podłoża części serwisowej. Wszystkie studnie w drodze gruntowej 
będą posiadały obudowę zwieńczenia włazów z betonu o wymiarach 2,0x2,0m.
Zestawienie:
- Kostka brukowa 2x3,5m= 7,0m2

- Zwieńczenie włazu studni 2x2m= 4,0m2 x 6studni łącznie 24,0m2

Poza wyżej wymienionymi  inwestycja nie zmienia zagospodarowania działki, ponieważ nad projektowanymi sieciami w 
ramach niniejszego projektu nie planuje się zmiany rodzaju nawierzchni.

Ochrona konserwatorska
Zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określają obszar jako nie objęty ochroną 

konserwatorską.

Wpływ eksploatacji górniczej
Nie dotyczy.

Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi
W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zgodnie z §3 ust.1 

pkt.52b, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. jest wymagana decyzja środowiska, a budowana 
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kanalizacji o długości 2,50km klasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Mając 
na uwadze powyższe na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia zostały wydane opinie przez:

• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu - pismo nr WOOŚ.4241.273.2015.IM z dnia 07.10.2015 
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach - pismo nr NZ.4315.11.2015.MB z dnia 05.10.2015 
stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z czym Burmistrz Gminy Baborów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr KGO.6220.9.2015 z 
dnia 09.10.2015.

Projektowana sieć kanalizacji tłocznej

1.1 Bilans ścieków

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora miejscowość Langowo zużywa ok. 12-15m3 wody pitnej na dobę. 
Jest to wartość średnia dobowa. Przyjęto odpływ ścieków Qśr,d=100% zużycia dobowego tj. Qśr,d=15,0m3/h. Biorąc pod uwagę 
współczynniki nierównomierności dobowej, godzinowej oraz zapas minimalny zapas przewymiarowania pompy ustalono 
wydajność pompowni na poziomie q=3,0l/s. Prędkość w rurociągu zapewniająca samooczyszczanie oraz optymalne koszty 
pompowania wynosi 0,7-2,5m/s przyjęto do obliczen 1,0m/s.
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Dobrano rurociąg tłoczny PE100 SDR11 PN16 RC o średnicy 75x6,8 vrz=1,02m/s.

1.2 Dopływ ścieków sanitarnych

Ścieki do przepompowni będzie doprowadzał istniejący kolektor DN200. Na istniejącym kolektorze dolotowym 
(zgodnie z częścią rysunkową) projektuje się studnię betonową DN1200 z włazem klasy D400. Studnia o głębokości ok. 
3,93m. Na odcinku Studnia ST1 - Pompownia projektuje się nowy kolektor sanitarny z rur PVC SDR34 Ø0,20m SN8 LITE 
prowadzony ze spadkiem do pompowni 0,5%. Rury w wykopie łączone na kielich z uszczelką gumową. Połączenia wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta rur.

1.3 Pompownia ścieków sanitarnych

Przepompownia ścieków zlokalizowana będzie na działce 10/20 w miejscu istniejącej przepompowni ścieków 
sanitarnych do demontażu. Przepompownia będzie tłoczyć ścieki sanitarne przewodem tłocznym wykonanym z PE100 
SDR11 PN16 RC 75x6,8 łączonym za pomocą kształtek elektrooporowych. Ścieki tłoczone będą to typowej studni 
rozprężnej wykonanej z betonu zgodnie z PN-B-10729. Minimalna wydajność pomp to 3,0l/s oraz wysokość podnoszenia 
45,0mH2O. 

Zaprojektowano kompletną przepompownię ścieków sanitarnych, składającą się z części konstrukcyjnej i 
technologicznej. Dobrano pompownię np. PSC-2 z dwiema pompami FZY.1.55 prod. Hydro-vacuum S.A.
Część konstrukcyjną stanowi zbiornik betonowy o wymiarach wewnętrznych Ø1200mm H=5490mm oraz właz 800x800 
wykonany ze stali kwasoodpornej.
Część technologiczną stanowią dwie pompy zatapialne  o mocy 4,0 kW każda. Praca pomp naprzemienna (1 pracuje + 1 
rezerwowa). Dopływ ścieków do przepompowni zaprojektowano z rur PVC Ø0,20. Tłoczenie za pomocą przewodu tłocznego 
PE100  ø75x6,8 PN16 SDR11 RC. Przepompownia posiada króćce przyłączeniowe oraz króćce do wprowadzenia kabli 
zasilania i sterowania oraz podwójną wentylację grawitacyjną PVC DN110mm z filtrami antyodorowymi. W przepompowni 
przewidziano dodatkowo złącze T-52 do płukania rurociągów.

Dane przepompowni:

− Średnica zbiornika przepompowni Dw – 1200 mm

− Rzędna terenu H – 251,50 m n.p.m.

− Rzędna pokrywy przepompowni H – 251,80 m n.p.m.
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− Rzędna osi króćców kablowego i wentylacyjnego H -  251,00 m n.p.m.

− Rzędna osi przewodu tłocznego PE Ø75 H -  249,90m n.p.m.

− Rzędna dna kanału wlotowego H – 247,51 m n.p.m.

− Rzędna dna zbiornika przepompowni H – 246,31 m n.p.m.

Elementy wchodzące w skład przepompowni:

L.p. Nazwa elementu Ilość el. materiał

1 Właz 800x800 1 szt. Stal kwasoodporna 

2 System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej 1 kpl. PCV

3
Urządzenie zabezpieczająco- sterujące UZS.8 z pływakami i sondą 
hydrostatyczną

1 szt. -

4 Postument pod szafkę sterowniczą 1 szt. -

5 Kable zasilające pomp (10 mb) 2 kpl. -

6 Pompa zatapialna zgodnie z tabelą powyżej 2 szt. -

7 Stopa sprzęgająca ZSP + górny wspornik (konsola) prowadnic 2 szt. Żeliwo+ Stal kwasoodporna

8 Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna

9 Prowadnice dwu rurowe 2 kpl. Stal kwasoodporna

10 Orurowanie wewnątrz pompowni DN 65 2 kpl.. Stal kwasoodporna

11 Łącznik poziomy rurociągu 1 szt. Stal kwasoodporna

12 Zawór zwrotny kulowy DN 65 2 kpl. Żeliwo

13 Zasuwa klinowa miękkouszczelniona DN 65 2 szt. Żeliwo

14 Przyłącze do płukania z nasadą T-52 do przyłączenia węża 1 szt. -

15 Drabinka złazowa ze wspornikiem wyjściowym 1 szt. Stal kwasoodporna

16 Filtr antyodorowy 2 szt. -
17 Pomost roboczy uchylny 1 szt. Stal kwasoodporna/ krata TWS

Charakterystyka pomp:

Pompy typu FZY są wyposażone w wielołopatkowy wirnik jednostronnie otwarty. Pompa wyposażona jest w urządzenie 
rozdrabniające umożliwiające pompowanie cieczy zanieczyszczonych ciałami długowłóknistymi, które w przypadku 
zastosowania konwencjonalnej hydrauliki spowodowały by jej zatkanie. Silnik napędowy pomp FZR jest silnikiem „mokrym” – 

wypełniony jest olejem wazelinowym białym. Nóż i tarcza rozcinająca są wykonane z ZbCr32.  

Dane elektryczne pompy jednej pompy

N=4,0kW

U=400V 50Hz

I=8,2A
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Charakterystyka włazu, drabinki i pomostu technicznego:

Właz 800x800 mm wykonany ze stali kwasoodpornej 0H18N9. Właz ocieplony jest pianką poliuretanową i doszczelniony 

porowatą gumą EPDM. Właz wyposażony jest również w dźwignię podtrzymującą Właz posiada fabrycznie zamontowany 

zamek oraz sygnalizację otwarcia włazu, która służy do zabezpieczenia przepompowni przed niepożądanym otwarciem. 

Istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora otwarcia również do istniejącego systemu monitoringu (sygnalizacja świetlna i 

dźwiękowa w standardzie). Drabinka złazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antypoślizgowych z 

blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamkniętego kwadratu. Górne elementy stopni 

przetłaczane. Elementy mocujące drabiny do ściany wykonane z rur 42,4x2mm. Zarówno drabina jak i właz wejściowy 

wykonane są z materiału  0H18N9. Ponadto posiadają atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy towaru, 

zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych 

Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r. 

W zbiorniku przewidziano pomost roboczy fi 1200mm wykonany ze stali kwasoodpornej i kraty TWS

Charakterystyka sterowania pracą pomp

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz postumentem realizująca 

naprzemienną pomp w przepompowni ścieków wraz z możliwością pracy równoległej.

Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego oprogramowania do modułu 

komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisję GPRS.

Sterowanie i komunikacja jest rozdzielona. Pozwala to na nie ingerowanie w program sterowniczy osób trzecich w celu 

włączenia obiektu do systemu monitoringu.

Szafa sterownicza od strony elektrycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementów odbiorczych zasilanych z 

rozdzielni.

Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkości elektrycznych niezbędnych do 

prawidłowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnałem sterującym dla przepompowni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy sterowanie 

przejmują pływaki sterowania awaryjnego. Pływak alarmowy (przelewu) załącza dwie pompy jednocześnie. Pływak 

suchobiegu wyłącza obydwie pompy.

Charakterystyka montażu pomp

Pompy w przepompowni montowane są za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP. Umożliwia on w razie konieczności w 

bardzo prosty i szybki sposób montaż i demontaż pompy. Pompa z zamocowanym do niej ruchomym łącznikiem, 

opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez konieczności 

wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie podłączana jest do układu tłocznego 

przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem, a łącznikiem zamocowanym do pompy, 

gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje samoczynne odłączanie jej od 

układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole górne dzięki swemu kształtowi umożliwiają 

wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek części układu. Zestaw sprzęgający składa się z 

korpusu, mocowanego na stałe, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

1.4 Projektowana sieć tłoczna i wpięcie do istniejącej sieci K300

Projektuje się sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 2 549,2m. Obiekt liniowy należy wykonać z 

rur PE100 SDR11 RC Ø75x6,8 np. PE 100RC/ PP-HM Ø75x6,8  ROBUST SUPERPIPE prod. PIPELIFE wraz z miedzianym 

drutem detekcyjnym o przekroju 1,5mm2. Sieć należy łączyć za pomocą złączek elektrooporowych. Nie zaleca się łączenia 

przez zgrzewanie doczołowe ze względu na powstającą wewnątrz rury wylewkę zawężającą przekrój oraz powodującą 

zbieranie się osadu. Sieć należy układać ze spadkiem terenu na głębokości 1,50-1,60m. Odcinki sieci układać metodą 

bezwykopową i metodą tradycyjnego wykopu otwartego. Zakres ten należy dostosować na budowie.

W związku z znaczną długością projektowanej sieci projektuje się pięć studni DN1000 zgodnych z rysunkiem wyposażone w 

armaturę odcinającą oraz armaturę do płukania kanałów. Zasuwy w studni żeliwne z dopuszczeniem do stosowania ze 

ściekami sanitarnymi. Pomiędzy zasuwami należy osadzić trójnik żeliwny redukcyjny DN65/DN50 na trójniku montować 

armaturę czyszczącą. Połączenia z siecią wykonać za pomocą tulei PE100 Ø75 z luźnym kołnierzem DN65 łączone za 
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pomocą muf elektrooporowych. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne. Uszczelnienie np. za pomocą 

łańcuchów uszczelniających prod. Integra Gliwice lub równoważne. Studnie rozmieszczone wg planu i profilu.

W najwyższym punkcie sieci projektuje się studnię wyposażoną w zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN50. Studnie i 

włazy powinny spełniać polskie normy.

Przejście pod nasypem oraz pod rzeką Psina wykonać w rurach ochronnych do przewiertów sterowanych RDHPe 

Ø160x9,1mm o długościach zgodnych z profilami. Rurę przewodową wyposażyć w płozy dystansowe rozmieszczone po 

15cm od początku i końca rury, pozostałe płozy rozstaw co 150cm. Przyjęto do projektu płozy dystansowe BR prod. Integra 

Gliwice lub równoważne. Rurę osłonową i przewodową należy zabezpieczyć z obu stron manszetą DN150/65. 

Projektowana sieć kończy bieg na działce 382/3 w typowej studni rozprężnej betonowej o średnicy DN1000. Studnia 

montowana w terenie zielonym w związku z czym właz należy wyprowadzić min. 20cm powyżej terenu.

Odcinek kanalizacji grawitacyjnej między studnią rozprężną a istniejącą studnią kanalizacji ogólnospławnej K300 wykonany z 

PVC SDR34 Ø0,20m SN8 LITE.

Na podstawie otrzymanego pisma Gmina Baborów zapewnia odbiór przepompowanych ścieków przez oczyszczalnię 

ścieków w miejscowości Raków w ilości średniej dobowej Q=12-15m3/d.

Wpięcie w istniejącą studnię o głębości ok 1,25 wykonać na wysokości 15cm powyżej istniejącego dna. Studnia 

posadowiona w terenie zielonym.

Uwaga! W związku z dużym zamuleniem studni przed przystąpieniem do prac włączeniowych studnię należy wyczyścić i 

poddać ocenie stanu technicznego. W razie konieczności studnię poddać bezwykopowej renowacji za pomocą chemii 

budowlanej. Renowacja studni nie jest objęta niniejszym opracowaniem i uwzględniona w kosztorysie. W razie konieczności 

Wykonawca wystąpi do Inwestora z wnioskiem o zlecenie robót dodatkowych na w/w prace.

Poniżej załączone zdjęcia z wizji lokalnej.
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Studnia istniejąca STi2

1.5 Oznakowanie trasy kanalizacji tłocznej

W związku z układaniem rury metodą bezwykopową dobrano rurę wyposażoną w zatopiony w płaszczu ochronnym 

detekcyjny drut miedziany o przekroju 1,5mm2.

1.6 Próby szczelności

Po wykonaniu rurociągów przed ich zasypaniem rurociągi należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 

1,0 MPa i wytrzymałości zgodnie z PN - B – 10725 z 1997 roku 
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Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem 160 mm. Rurociąg poddać próbie 

na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 minut nie zauważa się 

spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu.

Po wykonaniu próby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiarów geodezyjnych, wykopy 

należy zasypać. 

1.7 Roboty ziemne przy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Przewiduje się wykonanie przewiertów i przecisków sterowanych oraz wykopów mechanicznych ze złożeniem 

urobku wzdłuż wykopu (w miarę możliwości) oraz częściowo z odwozem . Minimalna szerokość wykopu 1,0m (poszerzenie 

na studzienkę do min.3,2m. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne należy wykonać 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzić pod nadzorem odpowiedniego 

użytkownika. Wszystkie wykopy należy wykonać jako wykopy o ścianach pionowych umocnionych szalunkiem ażurowym. 

Dla wykopów o głębokości przekraczającej poziom występowania wody gruntowej należy wykonać ścianki szczelne, wodę z 

odwodnienia wykopów systemem drenażu odpompowywać do zbiorników lub kanalizacji.

Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Po wykonaniu wykopów dno należy 

wyrównać i położyć podsypkę piaskową grubości 20cm. 

W przypadku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej gruz i ziemię nie nadającą się do zasypania wykopu wywieźć do utylizacji. 

Rurociągi układać z przykryciem ok.1,4 do 1,6m. Po ułożeniu rurociągu, sprawdzeniu szczelności, wykonaniu pomiarów 

geodezyjnych powykonawczych i odbiorze wykonać obsypkę 30cm nad wierzch rury, ułożyć taśmę ostrzegawczą. Wykopy 

zasypywać warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i ostrych przedmiotów grubości 20cm zagęszczanymi 

mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia (w terenech zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod 

jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzić badania stopnia zagęszczenia każdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki.

Zgodnie z wytycznymi producenta rurę kanalizacji ciśnieniowej można układać w wykopie bez podsypki i zasypywać 

gruntem rodzimym .

Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym może odbywać się po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  Gruz i ziemię nie 

nadającą się do zasypania wykopu należy wywieźć do utylizacji. 

Wykonanie rurociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

wodociągowej COBRTI Instal.

Normy związane:

− PN–B–10725: 1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

− PN–B–10736: 1999  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. 
Warunki techniczne wykonania.

1.8 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacji sanitarnej Ø1000mm oraz Ø1200mm wykonać jako szczelne, z wyrobioną kinetą, z przejściami 

szczelnymi, z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, ze zwieńczeniem stożkowym, z włazem żeliwnym z 

wypełnieniem betonowym  Ø600m  w klasie D400. Kinety studni betonowych winny być wykonane fabrycznie  z 

zachowaniem zasady licowania kanałów. Studnie z czyszakami oraz zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym bez kinet.

W ścianie studni należy osadzić stopnie włazowe żeliwne typowe zabezpieczone antykorozyjnie (odpowiednio do lokalizacji 

włazu). Zalecane jest wykonanie studni z elementów prefabrykowanych zabezpieczonych fabrycznie przed infiltracją i 

eksfiltracją wody. 

Elementy prefabrykowane (dna, kręgi, zwężki, płyty pokrywowe, płyty pośrednie) łączyć na uszczelki gumowe 

wykonane z elastomeru EPDM lub SBR odporne na agresywne działanie ścieków i gazów kanałowych. W studniach należy 

stosować montowane fabrycznie stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE. 

Nie dopuszcza się klamer wykonanych z profili „pustych”.

W terenach utwardzonych typu nawierzchnie ziemne, pobocza, włazy kanałowe należy obetonować wylewką betonową 

klasy C16/20 o wymiarach 2,0 2,0m i grubości 20cm. Pokrywy włazów dostosować ściśle do rzędnych projektowanego 

terenu. W terenach zielonych pokrywy studni powinny wystawać ponad teren min. 20cm. 

Przy różnicy wysokości włączenia kanału, kanału bocznego oraz przyłączy kanalizacyjnych do studzienki ponad 0,5 m i 

więcej włączenie należy wykonać za pomocą studni kaskadowej. Dla studni kaskadowej włączenie do komina studzienki rury 

dopływowej powinno nastąpić za pomocą przejścia szczelnego dostudziennego. Rurę spadową należy wykonać na zewnątrz 
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studzienki. Odejście rurą spadową należy wykonać pod kątem 90o (trójnik) i zlicować ze stropem kanału głównego. Kaskadę 
obetonować  o grubości ok.20cm betonem C12/15 poza lico rury.
Studnie wykonać zgodnie z normą PN-92/B-10729. Zwieńczenia studni kanalizacyjnych (włazy) muszą odpowiadać normie 
PN EN 124: 2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości“ oraz  posiadać certyfikaty za zgodność z normą PN EN 124: 2000 
wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacji. 

1.9 Roboty ziemne przy układaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Złącza rur  powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni wolnej po obu stronach 
połączeń do czasu przeprowadzenia prób na szczelność. 

Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 
uszczelki przed ścieraniem w czasie pracy przewodu. 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm. Po ułożeniu kanałów sprawdzić 
szczelność połączeń, przy swobodnym przepływie wody, przez oględziny. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze, obsypkę 20cm nad wierzch rury. Wykopy zasypywać gruntem 
rodzimym pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotów zagęszczając mechanicznie warstwami co  20cm do uzyskania 
wymaganego stopnia zagęszczenia (w terenach zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora). 
Przeprowadzić badania stopnia zagęszczenia każdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki. Studnie posadowić na podsypce 
piaskowej 10cm i warstwie chudego betonu grubości 0,1m. W przypadku uplastycznienia się występujących w podłożu glin, 
należy wykonać wzmocnienie przez wciśnięcie w grunt tłucznia grubości 10cm.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie z czasowym wywozem urobku na 
plac odkładczy. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie również z wywozem 
urobku. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia 
przebiegu istn. sieci. Napotkane istn. uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie 
lub podstemplowanie. Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć palami szalunkowymi lub obudową zmechanizowaną 
–  segmentową płytową. Po wykonaniu obsypki ochronnej można przystąpić do zasypki. Zasypywanie wykopów gruntem 
rodzimym może odbywać się po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Trasy proj. kanałów winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę. Trasę  prowadzenia rurociągów, średnice, 
spadki przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić pisemnie zarządców istniejących sieci podziemnych oraz 
pozostałych zainteresowanych wymienionych  w uzgodnieniach. Wszelkie prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, wodociągowych  należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.  Wszystkie kanały 
przed zasypaniem zlecić do pomiaru geodezyjnego, zlikwidowane rurociągi zgłosić do Zarządu Geodezji, Kartografii i 
Katastru Miejskiego w celu zaznaczenia ich na podkładach geodezyjnych.

Sieć kanalizacyjną należy wykonywać metodą wykopu otwartego. Roboty wykonywać starannie w odwodnionych i 
zabezpieczonych wykopach. Wykopy wykonywać jako liniowe wąsko-przestrzenne z płytowym umocnieniem ścian 
pionowych. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99. Wykopy umocnione, układanie 
rurociągów i kanałów i ich zasypywanie należy prowadzić krótkimi odcinkami od studni do studni. Prace wykonawcze 
prowadzić krótkimi odcinkami w porze bezdeszczowej.

Rurociągi układać w wykopie wąsko-przestrzennym o ścianach pionowych szalowanych i rozpartych, spełniającym 
warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór, tablic 
informacyjnych „Głębokie wykopy”, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów 
nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Minimalne szerokości wykopów dla rurociągów:

− DN≤225 - OD+0,4m

− 225<DN≤350 - OD+0,5

− 350<DN<700 - OD+0,7
OD- średnica zewnętrzna przewodu.

Wykopy należy zabezpieczyć obudową płytową - szalunkami płytowymi rozpartymi np. typu BOKS, szalunkami 
słupowymi, grodzicami stalowymi GZ4 oraz dwuteownikami HEB240 oraz 180 z rozporem dwuteownikami HEB 180 bądź 
rozporami stalowymi. 
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Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie 

głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych przewodów bez koniecznego podparcia. Przy skrzyżowaniu z kablem 

energetycznym oraz telekomunikacyjnym na kabel nałożyć rurę ochronną typu Arota na długości min.3,0m. 

Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją geologiczną i na jej podstawie oszacować koszt odwodnienia 

wykopu (m.in. konieczność zastosowania igłofiltrów przy głębokich wykopach lub drenu). Odprowadzenie wód z odwodnienia 

wykopów do kanalizacji lub pobliskich rowów (uzgodnić z zarządcą sieci oraz rowów).

Po przeprowadzeniu prób szczelności wg PN –  EN 1610:2002 i instrukcji producenta rur, odbiór kanałów i 

przyłączy przeprowadzić w oparciu o wymagania w normie PN-92/B-10735. Na podstawie dokumentacji geologicznej kanał 

posadowiony będzie powyżej poziomu wody gruntowej. W związku z powyższym próbę szczelności należy przeprowadzić 

na eksfiltrację. Pozostawić napełniony kanał przez 2 godziny w celu umożliwienia odpowietrzenia oraz w celu skontrolowania 

szczelności złączy rur. Kanał winien byś napełniony do wysokości 0,30m ponad wierzch rury. Czas trwania próby min. 1 

godzina. W czasie próby należy przeprowadzać kontrolę szczelności złączy rur, a w przypadku stwierdzenia ich 

nieszczelności przerwać badania i poprawić uszczelnienie złączy lub wykonać je ponownie. Wynik testu jest pozytywny jeśli 

nie zostanie stwierdzona ucieczka wody z kanału na zewnątrz. Przed odbiorem technicznym kanał należy dokładnie 

oczyścić.

Uwaga!

Roboty prowadzone w drodze powiatowej nr 1292) relacji Kietrz-Rozumice w miejscowości Kietrz na ul. Kościuszki, muszą 

zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji uzgadniającej lokalizację kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogi powiatowej nr 1292O. 

1.10 Wymagania i badania przy odbiorze w oparciu o normy

1. PN–B–10729: 1999 - Studzienki kanalizacyjne.

2. PN–B–10736: 1999 - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki 

techniczne wykonania.

3. PN–EN 752–2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

4. PN–EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

Całość robót montażowych, dobór materiałów, odbiory częściowe i odbiór końcowy należy przeprowadzić zgodnie 

z “Warunkami technicznymi” COBRTI INSTAL Zeszyt 9 .

Wszelkie roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie 

Budowlanym, wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z 

następującymi normami i przepisami prawnymi:

− Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport ręczny

− PN – EN 752-1;2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

− PN-EN 1610;2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

− PN-EN 476;2001 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

− PN-B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

− PN-H-74051-2-Włazy kanałowe

− DIN 4034-1 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych 

ułożonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy

− PN-EN 124:2000-Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.

− PN – B – 10736/99-Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodkan

− BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

− PN-EN-13101:2005 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

− PN-B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

− PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe

− PN-86/B-01802 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

− PN-B-06711 – Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

− PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

− PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
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Uwagi ogólne
Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, ale także pozostałe elementy 

(szczegóły)  konieczne do prawidłowego wykonania sieci. Wszystkie materiały powinny być skontrolowane po przyjęciu na 

budowę. Wykonawca winien sprawdzić, czy wszystkie części pochodzą prosto z fabryki, nie występują żadne uszkodzenia w 

trakcie transportu i że wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje montażowe itp. są dołączone.

Materiały należy składować w sposób odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy zanieczyszczeniem. 

Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w 

budownictwie. Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru skuteczne zabezpieczenie 

wszystkich robót i urządzeń i pokrywa wszelkie ewentualne koszty związane z nieskutecznością zabezpieczenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga 

uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia.

Plan BIOZ

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest obowiązany 

sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Plan BIOZ sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczególną     uwagę     należy     zwrócić     na     zagrożenia     bezpieczeństwa     zdrowia     i     życia     wynikające     z     prowadzenia   

robót     liniowych     i     rozbiórkowo-montażowych     w     terenie     zabudowanym     tj.:  

−  wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych 

zejść do wykopów.)

− właściwy rozładunek ciężkich materiałów

− składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie 

ograniczony dostęp osób niezatrudnionych

−  zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do 

miejsca montażu (m.in. konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie)

− konieczność właściwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 

ostrzegawczych przy  wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 

−  zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych

− zagrożenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów

− Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej

− Wytyczenie geodezyjne trasy projektowanego uzbrojenia wraz z oznaczeniem miejsca kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem

− Rozebranie istniejących nawierzchni
− Wykonanie wykopów o szerokości i o głębokości zgodnie z profilem wraz z wykonaniem szalunków i 

odwodnienia
− Wykonanie podsypki pod projektowane uzbrojenie, 
− Włączenie  proj. odcinka sieci do istn. studni
− Oczyszczenie wykonanego uzbrojenia
− Wykonanie prób szczelności,
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− Pomiary geodezyjne powykonawcze
− wykonanie obsypki,  demontaż podwieszeń istniejących kabli i rur, zasypanie wykopów,
− Odtworzenie nawierzchni 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

− Kable energetyczne

− Sieć kanalizacji ogólnospławnej

− Napowietrzne linie niskiego napięcia

Wykaz elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

− Uzbrojenie podziemne (kable energetyczne)
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

− Możliwość upadku z wysokości przy wykonywaniu wykopów
− Możliwość przysypania ziemią przy pracy w wykopach 
− Możliwość porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych

− Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy
− Powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym 

odpowiednie wiedzę i uprawnienia 
− Pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniające bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń

− Materiały niebezpieczne należy składować w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych przed 
wpływami osób niepowołanych oraz warunków atmosferycznych

− Sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych 
− Wykop należy oznakować i zabezpieczyć.
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Zestawienie materiałów

1.11 Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

Lp Nazwa Typ, Producent Ilość Uwagi

1 PE 100RC/ PP-HM ROBUST SUPERPIPE Ø75x6,8 Pipelife 2549,2m

2 Rura ochronna RDHPe Ø160x9,1 Spyra Primo 63,0m

3 Płozy ślizgowe Integra, typ BR 45szt Wysokość 25mm

4 Manszeta bezciśnieniowa DN150/65 dowolny 4kpl

5
Studnia betonowa DN1000 z włazem D400 z 
armaturą czyszczącą DN50 oraz zasuwami DN65

Kaczmarek, Hawle, 
Jafar

5 kpl

6
Studnia betonowa DN1000 z włazem D400 z 
zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym DN50 
oraz zasuwami DN65

Kaczmarek, Hawle, 
Jafar

1 kpl

7 Trójnik żeliwny redukcyjny DN65/DN50 Hawle 6szt

8
Tuleja kołnierzowa Ø75 wraz z luźnym kołnierzem 
DN65 i mufą elektrooporową Ø75 PE100

Pipelife 12szt

9
Studnia rozprężna betonowa DN1000 z włazem 
D400

Kaczmarek 1kpl

10
Połączenia rurociągu za pomocą muf 
elektrooporowych

Pipelife -
Ilość zgodnie z 
dobraną technologią 
układania rurociągu

11 Przepompownia ścieków PSC2 Hydro-vacuum S.A. 1szt. Zgodnie z ofertą

1.12 Sieć kanalizacji sanitarnej

Lp Nazwa Typ, Producent Ilość Uwagi

1 Rura PVC Ø0,20m  SN8 SDR34 LITA Kaczmarek 16,0m

2
Studnia kanalizacji sanitarnej z włazem D400 DN600
o średnicy wew. 1200mm 

Kaczmarek 1 kpl wysokość do 3,93m

Uwaga!

Mając na uwadze Art. 29 Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych wszystkie zastosowane w projekcie materiały należy traktować jako proponowane. Istnieje możliwość zamiany 

w/w urządzeń, rur, armatury itp. pod warunkiem wskazania przedmiotu o cechach równoważnych czyli nie gorszych niż 

zaprojektowane. 

Opracowanie

Paweł Pawlicki

109/79KT
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