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1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej 
w projektowanej ul. Słonecznej w Sołectwie Książenice. 
Opracowanie wykonano na zlecenie:   

 Zarządu Dróg i Służb Komunalnych 
 ul. Polna 6 

44 – 238 CZERWIONKA - LESZCZYNY 
 
2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe. 

     
2.1. Umowa nr ZDiSK/SD/11/2013 z dn. 11.03.2013 zawarta pomiędzy 

Zamawiającym, a Jednostką Projektową; 
2.2. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 pozyskana z zasobów geodezyjnych Starosty 

Rybnickiego – jednostka ewidencyjna: Czerwionka - Leszczyny; obręb: 
Książenice KERG 684-3435/13; 

2.3. Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych z dn. 19.03.2013r.; 
2.4. Wypisy i wyrysy z rejestru ewidencji gruntów; 
2.5. Plan orientacyjny w skali 1:20 000; 
2.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane ( Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 

414 ) z późniejszymi zmianami; 
2.7. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych, Transprojekt Warszawa 1982r. 
2.8. Uzgodnienia branżowe z właścicielami urządzeń; 
2.9. Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie; 
2.10. Pomiary uzupełniające z wyznaczeniem pikiet wysokościowych; 
2.11. Plan zagospodarowania działki w skali 1: 500; 
2.12. Katalogi zastosowanych wyrobów. 
3. Lokalizacja inwestycji 
 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Sołectwie Książenice, w 
obszarze zabudowy budynków jednorodzinnych. Teren inwestycji stanowi nie 
urządzony i niezorganizowany przejazd w ramach ruchu lokalnego do posesji 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji.  
Nowoprojektowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach: 

- dz. nr. 246 – właściciel Skarb Państwa, 
- dz. nr 554/13 – właściciel Skarb Państwa, 
- dz. nr 1387/135 – właściciel prywatny. 
 

Działki powyższe położone są w Sołectwie Książenice, sekcje mapy zasadniczej  
nr. 531.321.074 oraz 531.321.122. 
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4. Zakres opracowania 
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej: 
- z rur PVC-u SN8 DN315, L = 52,8 m, 
- z rur PVC-u SN8 DN250, L = 256,2 m, 
- z rur PVC-u SN8 DN200, L = 6,90 m, 

 
5. Opis projektowanego rozwiązania 
Zgodnie ze zgodą wydaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Czerwionce-
Leszczynach wody deszczowe zebrane z części terenu inwestycji można odprowadzić 
do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Klimka. 
W tym celu na istniejącej kanalizacji deszczowej należy nabudować studnię D1 PE 
DN600. Istniejący odcinek kanalizacji deszczowej należy połączyć z króćcami studni z 
zastosowaniem odpowiednich złączek (rura PVC/rura betonowa). Średnice złączek 
oraz średnicę kinety studni dobrać na etapie wykonawstwa. Na etapie projektowania 
przyjęto złączki: kielich rury PVC-u/rura betonowa DN315/DN300. Włączenie do 
studni D1 należy wykonać na rzędnej 283,34 m npm.  
W celu odprowadzenia wód deszczowych z części ul. Słonecznej projektuje się 
kanalizację deszczową z rur PVC-u SN8 (lite) DN315/250 wraz z wpustami 
deszczowymi betonowymi DN500 (4 szt.) 
Odcinki kanalizacji deszczowej od studni do wpustów deszczowych należy wykonać 
z rur PVC-u SN8 (lite) DN200.  
Trasę, średnicę i spadki kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym rys. 
nr 1 oraz profilach podłużnych nr rys. 2, 3. 
 
5.1 Betonowe studnie kanalizacyjne 
Studnie przewiduje się w konstrukcji żelbetowej jednolitej o średnicy Ø1000. 
Wymaga się zamówienie den studziennych z wyprofilowaną kinetą i osadzonymi 
przejściami szczelnymi przez producenta. 
Część szybową wykonać jako żelbetowa prefabrykowaną, z kręgów typu PREFABET 
D-100cm i D-120cm o wysokości 50cm, z pokrywą (dostosowaną do tego kręgu) lub 
technologicznie podobne. 
Należy stosować porywy włazowe żeliwne typu ciężkiego 40T z zamkiem.  
Regulację pokrywy włazowej wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych. 
W przypadku kaskadowego włączenia do studni wykonać kaskadę zewnętrzną. 
Wymagania stawiane betonowym studniom kanalizacyjnym: 
- klasa ekspozycji wg PN EN 206-1:2000 - XA1,  
- beton klasy C35/45 (B45), 
- nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
- szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.)  we wszystkich 
elementach, także w kinecie,  
- do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny 
zgodnie z PN-En 197-1, 
- należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania 
EN 681-1, 
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- studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem 
sztucznym, zaleca się stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, 
minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN, 
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is= 0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 
2.2, 
pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
 
5.2 Studnie kanalizacyjne PP 
Przewiduje się zastosowanie studni systemowych w konstrukcji tworzywowej o 
średnicy DN600. Studnie winny posiadać wyprofilowaną kinetę wykonaną z PP i 
osadzonymi przejściami szczelnymi przez producenta. 
Rura wznosząca winna być wykonana z PP SN4 i dostosowana do wysokości studni. 
W celu zapobieganiu procesom infiltracji i exfiltracji przed zamontowaniem rury 
wznoszącej w kinecie na rurę wznoszącą należy zamontować uszczelkę dostosowaną 
do średnicy kinety. 
W przypadku studni zlokalizowanych w terenie najazdowym zwieńczenie studni 
należy wykonać z zastosowaniem pierścienia odciążającego betonowego oraz z 
włazem przystosowanym do obciążeń spowodowanych ruchem kołowym klasy D400. 
Regulację pokrywy włazowej wykonać poprzez dostosowanie długości teleskopowego 
adaptera do włazów. 
Montaż studni PP DN600 należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.3 Wpusty deszczowe 
Przewiduje się budowę wpustów deszczowych betonowych o średnicy DN500 z 
pokrywą żeliwną z zawiasem i ryglem i osadnikiem o wysokości 60cm. 
Odprowadzenie wody z wpustów wykonać rurą PVC-U DN160 SN8 osadzoną w mufie 
przyłączeniowej za pomocą przejścia szczelnego jednowargowego osadzanego w 
betoniarni. Wpusty deszczowe należy wykonać z zamknięciem wodnym – syfonem. 
 
Wymagania stawiane wpustom deszczowym: 
klasa ekspozycji wg PN EN 206-1:2000 - XA1, 
beton klasy C35/45 (B45), 
nasiąkliwość nie większa od 5 %, 
szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm, 
wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 
maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich 
elementach,  
do uszczelniania poszczególnych elementów wpustu stosować należy elastyczną 
zaprawę PCC, 
grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is-0.98, moduł 
odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 
2.2, 
pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
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5.4 Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne 
Pod płytą denną studni betonowych na podbetonie wykonać izolację 2xpapa 
asfaltowa na lepiku. 
Studnie i wpusty winny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne wykonane fabrycznie. 
W przypadku braku izolacji - na ścianach od strony gruntu należy wykonać izolację 
3xIZOPLAST”B” – po uprzednim zagruntowaniu podłoża 2xIZOPLASTEM”R”. 
 
6. Konstrukcje wykopów 
6.1 Posadowienie kanałów 
Wykopy i posadowienie wykonać zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10725 
Przewiduje się szerokości wykopów uwzględniające zabezpieczenie wykopu - 1,20m 
Posadowienie kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z wytycznymi 
wykonawstwa opracowanymi i wydanymi przez producenta, którego rury i zostaną 
zastosowane. 
Przewiduje się wykonywanie wąsko przestrzennych wykopów do głębokości ~1,0 m – 
~2,0 m i szerokości 1,2 m. Wykopy będą wykonywane w osłonie ciężkich obudów 
pogrążanych o dopuszczalnych naciskach na blaty pmax=40 kN/m2 (np. 
KringsVerbau Box).  
Każdorazowo decyzję o stosowaniu sposobu zabezpieczenia wykopu należy 
podejmować na wykonaniu wykopów kontrolnych na realizowanym odcinku robót.  
Przechodzące poprzecznie przez wykop istniejące urządzenia uzbrojenia podziemnego 
(rurociągi, kable) wymagają na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na 
tymczasowych elementach nośnych, opartych (lub podwieszonych) na krawędziach 
wykopu. 

Kanał z rur PVC należy posadowić na podsypce piaskowej gr. 20 cm, zagęszczonej do 
DPR 96...98. Zaleca się użycie drobnego żwirku, który przy umieszczaniu w wykopie 
sam osiąga stopień samozagęszczenia DPR~92. 

Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę boczną rur z piasku (lub drobnego żwirku), 
zagęszczonego. Taki sam obsyp wykonać do poziomu min. 20cm nad wierzch rury. 

Zagęszczenie zasypek bocznych dla kanału PVC – 98% wg Proctora. 

Na odcinkach kanalizacji wykonanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie 
stosować odwodnienie wykopów (wg własnych, uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru rozwiązań Wykonawcy) i utrzymywać skutecznie obniżony poziom wody 
gruntowej do momentu pełnego obsypania i zasypania kanału i studzienek 
(balastowanie gruntem zasypowym obejmuje również odcinki króćców studzienek) 
oraz wyciągnięcia szalunków wykopów. Dla wykonania wypełnienia wykopów 
stosować rodzime grunty tylko niespoiste, w miarę możliwości gruboziarniste, 
zagęszczane w sposób mechaniczny do wymaganego stopnia zagęszczenia. W 
przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienośnych, spoistych 
(zwłaszcza gruntów plastycznych, w pobliżu stanu miękkoplastycznego), które pod 
wpływem nawodnienia (również pod wpływem drgań powstających w czasie 
wyciągania ścianek za pomocą wibromłotów) ulegają częściowemu upłynnieniu, co 
może powodować degradację kąta tarcia wewnętrznego w materiale zasypowym, a 
zatem i obniżenie sił tarcia - należy bezwzględnie taki grunt odizolować przekładkami 
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z geowłókniny, usunąć od pozostałych składowanych gruntów z wykopu, a sam 
rurociąg układać na podbudowie wzmocnionej geotekstyliami (podbudowa 
"materacowa" w obudowie z geotekstyliów). Potrzebna jest tu na etapie 
wykonywania prac wspólna ocena gruntu z Inspektorem Nadzoru przy współpracy z 
Geologiem i po jego akceptacji zasypanie wykopów na wytypowanych odcinkach 
dowiezionym gruntem niespoistym, grubookruchowym.  

W przypadkach kiedy konieczne jest pozostawienie otwartych wykopów np. do 
odbioru nie należy zaprzestawać pompowania a w przypadkach wyjątkowych można 
dla zabalastowania wypełnić rurociąg wodą. Nie stosować tego rozwiązania w 
normalnych warunkach budowy i wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, ze wypór wody 
gruntowej przekroczy siłę balastującą rurociągu. 

 
6.2 Studnie kanalizacyjne 
Przewiduje się posadowienie studni w otwartym wykopie umacnianym – jak przyległe 
odcinki kanałów, lecz odpowiednio poszerzonym.  
Podstawową czynnością zapewniającą prawidłowe warunki pracy studzienek jest 
właściwe przygotowanie podłoża gruntowego. W przypadku posadawiania na 
gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe dogęszczenie gruntu w strefie montażu 
studzienki. W przypadku przewodów układanych w osi jezdni zagęszczanie wykonać 
należy bardzo starannie z zastosowaniem zagęszczarek. Zagęszczenie gruntu można 
uznać za prawidłowe jeżeli stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego 
jest nie większy od 2.2. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę 
powinna być taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu 
(o około 10 mm). Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli wystąpi 
taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskać należy przez ułożenie warstwy żwiru i 
jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem 
(proporcje około 1:10). W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych 
o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, półzwartym i 
twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a 
usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym piaskiem. 
W przypadku posadawiania studzienek na słabych gruntach (grunty spoiste w stanie 
plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) należy stosować : 
częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego, słaby grunt zastępuje się dobrze 
zagęszczalnym gruntem sypkim (wskaźnik uziarnienia U > 5, który należy zagęścić do 
wskaźnika Is nie mniejszego od 0.96, 
słaby grunt można częściowo zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem, 
studzienkę można posadowić na płycie fundamentowej zmniejszającej naciski na 
słabe podłoże gruntowe, 
w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo 
słabych gruntów studzienkę można posadowić na mikropalach. 
w przypadku częściowej wymiany gruntów zaleca się oddzielenie gruntu rodzimego 
od warstwy gruntu sypkiego za pomocą geotkaniny. 
W każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą 
krótkich odcinków rur (o długości około 0.5 m). 
Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim. Obsypkę 
należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 
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Wskaźnik zagęszczenia obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami 
nie może być mniejszy od 0.96 a dla studzienek ułożonych pod trasami 
komunikacyjnymi nie może być mniejszy od 1.0. 
 
6.3 Zabezpieczenia antykorozyjne 
Rury z PVC, PP są całkowicie odporne na korozję i wpływy agresywności wód 
gruntowych, co jest podawane w wykazach wydawanym przez producenta.  
 
7. Ilość wód deszczowych 
 
Obliczenia ilości wód deszczowych obliczono wg wzoru: 

Q = q x ϕ x Fzr [l/s] 
 
Powierzchnia rzeczywista Frz = 0,1600 ha 
Pow. obszaru zabudowanego F1 = 0,0000 ha 
Pow. ulic   F2 = 0,1600 ha 
Pow. terenów zielonych F3 = 0,0000 ha 
       
Założone współczynniki spływu     
   ψ1 = 0,90  
   ψ2 = 0,85  
   ψ3 = 0,10  
Powierzchnia zredukowana     
   Fred1 = 0,0000 ha 
   Fred2 = 0,1360 ha 
   Fred3 = 0,0000 ha 

suma   Fred = 0,1360 ha 
       

Współczynnik 
zlewni   n = 6  
      

Współczynnik 
opóźnienia = 1,00  
     
Natężenie deszczu  = 152 l/s/ha 

     
prawdopodobieństwo wystąpienia raz na 
C = 5 lat 
czas trwania  t = 12 min 

Odpływ ze zlewni 
Qmax 

= q*φ*Fred = 21 l/s 
 
Ilość wód deszczowych odprowadzana z powierzchni projektowanej drogi wynosi  
21 l/s 
 
 
 
 

n Frz

1=ϕ

67.0

3470

t

C
q =
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8. Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym 
Projektowane przewody krzyżują się na trasie z istniejącym i projektowanym 
uzbrojeniem podziemnym jak: kable energetyczne, wodociąg.  
Na profilach przyłączy wrysowano standardowe głębokości posadowienia uzbrojenia, 
a na planach jego usytuowanie.  
Przed rozpoczęciem wykopów i trasowania wodociągu należy wykonać wpierw 
przekopy kontrolne, aby zlokalizować uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie 
wykona tych przekopów, prowadzi wówczas realizację na własne ryzyko. Przed 
rozpoczęciem tychże robót należy bezwzględnie wezwać na budowę użytkowników 
uzbrojenia. Takie działanie pozwoli uniknąć kolizji i ewentualnych przekładek 
uzbrojenia podziemnego, bowiem poprzedzone w/w działaniami wytyczenie trasy 
będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem.  
- W przypadku skrzyżowania kanalizacji z wodociągiem należy zachować odległości 
określone w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza się zbliżenie 
projektowanej kanalizacji w rurze ochronnej na minimalną odległość 0,3 m od 
zewnętrznej ścianki wodociągu. W wyjątkowych przypadkach, o ile nie ma innego 
wyjścia, można ułożyć oba przewody bliżej, jednakże odpowiednio zabezpieczone 
konstrukcyjnie. W razie potrzeby w miejscach gdzie zachodzi podejrzenie, że w 
rzeczywistości może być inne położenie wodociągu należy  wykonać przekopy 
kontrolne. Roboty te należy wykonać pod nadzorem Gestora.  
- W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną zachować odległości i wykonać 
zabezpieczenia zgodnie normą ZN-96/TP S.A.-004/T. W odległości mniejszej niż po 2 
m z obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub 
kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem właściciela tego 
uzbrojenia. W miejscach skrzyżowania na kablu ziemnym teletechnicznym należy 
montować rurę ochronną dwudzielną AROTA, na długości 2,0m (po 1,0m w każdą 
stronę). 
- Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania sieci z przewodami energetycznymi roboty należy 
wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. W miejscach skrzyżowań, 
zbliżeń i ewentualnych kolizji (użytkownik zaznacz, że przebiegi orientacyjne) należy 
wykonać przekopy kontrolne wykonane ręcznie. O rozpoczęciu robót w pobliżu 
urządzeń nN i SN oraz w pobliżu kabli teletechnicznych należy powiadomić Gestorów. 
Prace ziemne w pobliżu słupów linii niższych napięć prowadzić tak, aby nie zagrażały 
ich posadowieniu. 
- przekroczenie ulicy Klimka kanalizacją deszczową wykonać poprzez połówkowe 
zajęcie pasa drogoweg, tzn w pierwszym etapie - prawa strona od strony studni D1 
do połowy jezdni, w drugim etapie – lewa strona od połowy jezdni do studni D2. 
Na czas planowanych robót wykonać tymczasową organizację ruchu. 
 
9. Odbiór kanalizacji deszczowej 
Zakres i opis badań przy odbiorach częściowych i końcowym oraz ocenę wyników 
badań należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 Kanalizacja – Przewody 
kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. W celu sprawdzenia zgodności z 
wymaganiami normy oraz zgodności z dokumentacją techniczną należy 
przeprowadzić badania odbiorcze obejmujące odbiory techniczne częściowe oraz 
odbiór techniczny końcowy. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy 
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poszczególne fazy robót są zgodne z przyjętą dokumentacją techniczną. Ponadto 
materiały użyte do budowy przewodu powinny spełniać warunki określone w 
poszczególnych normach przedmiotowych. Na przykład studzienki kanalizacyjne 
winne być wykonane zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki 
kanalizacyjne, a kanalizacja z PVC powinna odpowiadać normie PN-EN 1401-1:1999 
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania 
i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. W przypadku braku 
norm materiały powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym warunkom. Wymagania i badania w zakresie podłoża określają, iż 
dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża wzmocnionego nie powinno przekraczać 
±1 cm. Natomiast dopuszczalne odchylenia w planie osi ułożonego przewodu nie 
powinny przekraczać 2 cm. Szczelność odcinków przewodu należy zbadać na 
eksfiltrację i infiltrację. W czasie próby szczelności nie powinien nastąpić ubytek wody 
po ustabilizowaniu się zwierciadła wody (podczas badania na eksfiltrację) lub 
infiltracja w czasie 30 min, jeśli badany jest odcinek do 50 m lub 1 h jeśli powyżej 50 
m. Badania warstwy ochronnej zasypu (min. 0,5 m) należy wykonać przez pomiar 
wysokości zasypu nad wierzchem rury w jej kluczu, zbadanie dotykiem sypkości 
materiału użytego do zasypu oraz skontrolowanie ubicia ziemi. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
 
10. Zestawienie materiałów 
 
Lp Nazwa Ilość 

1. Rura PVC-u DN315 SN8 (lite) Wg 
profilu 

2. Rura PVC-u DN250 SN8 (lite) Wg 
profilu 

3. Rura PVC-u DN200 SN8 (lite) Wg 
profilu 

4. Studnia PP DN600 9 szt. 
5. Studnia betonowa DN1000 3 szt. 
6. Wpust deszczowy betonowy DN500 rusztem 

żeliwnym z ryglem 
4 kpl. 

7. Złączka rura PVC-u/rura betonowa DN315/300 2 szt. 
8. Redukcja PVC-u klasa S DN250/200 4 szt. 
 
Nie dopuszcza się stosowania rur PVC-U spienionych. 
Dopuszcza się stosowanie równorzędnych, spełniających wymagania techniczne 
projektu wyrobów budowlanych innych producentów. 
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11. Uwagi dotyczące wykonawstwa inwestycji 
 
- Wszystkie stosowane wyroby budowlane winny posiadać odpowiednie dopuszczenia 
do stosowania z budownictwie. 
-        Dla uzyskania właściwej jakości ułożenia kanałów i rurociągów przestrzegać: 

• właściwego zagęszczenia obsypów bocznych rur zgodnie z podanymi w niniejszym 
projekcie oraz w instrukcji producenta, 

• kontrolowania stopnia zagęszczenia obsypów - zgodnie z zasadami sztuki 
inżynierskiej, 

• kontrolowania, by w trakcie zagęszczania obsypek bocznych nie następowało 
wypieranie rury do góry materiałem zagęszczanym (wciskającym się pod rurę), 

• ostrożnego zasypywania wykopów (wykluczone dynamiczne „zawalanie” wykopu 
gruntem z wywrotek, bądź spychaczem z brzegu wykopu - co mogłoby zwiększyć 
wstępną owalizację rur w wykopie lub wręcz wyparcie rury z linii jej ułożenia), 

• właściwej konstrukcji połączeń wzajemnych odcinków rur. 

• Podczas prowadzenia robót należy brać pod uwagę możliwość istnienia uzbrojenia 
nie wykazanego przez odpowiednie instytucje (przyłącza wodociągowe, 
elektryczne, telekomunikacyjne). 

• Przed przystąpieniem do wykonania studni włączeniowej należy wykonać wykop 
w miejscu włączenia projektowanego kanału do istniejącej kanalizacji w celu 
dokładnego określenia rzędnych włączenia oraz średnicy i materiału kanału 
istniejącego. 

• Po wykonaniu kanałów wymagane jest przeprowadzenie próby szczelności 
zgodnie z Polską Normą. Przed zasypaniem należy zapewnić wykonanie pomiaru 
powykonawczego przez uprawniona jednostkę geodezyjną, które mają obowiązek 
uzupełnić zasób mapowy wynikami tychże pomiarów.  

• Rzędne istniejącego uzbrojenia ze względu na brak dokładnych danych zostały 
podane według ustaleń normatywnych. Na etapie wykonywania robót 
montażowych uzbrojenie, które krzyżuje się bądź koliduje z projektowanymi 
sieciami i przyłączami należy odkryć i zinwentaryzować wysokościowo. Wszelkie 
prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie. 

• Przed przystąpieniem do robót powiadomić wszystkich Gestorów uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego. 

Całość robót wykonać zgodnie z: 

• WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych- ITB 

• WTWiORTS       Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych. 

• PN-EN 124:2000         Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością  
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• PN-EN 476:2001         Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej  

• PN-EN 752-1:2000      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Pojęcia ogólne i 
definicje  

• PN-EN 752-2:2000      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Wymagania  

• PN-EN 752-3:2000      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Planowanie  

• PN-EN 752-4:2001      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Obliczenia 
hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko  

• PN-EN 752-5:2001      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Modernizacja  

• PN-EN 752-7:2002      Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Część 7: Eksploatacja 
i użytkowanie  

• PN-EN 1401-1:1999    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu  

• PN-EN 1456-1:2003    Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej pod ziemią i nad ziemią 
-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania 
dotyczące elementów rurociągu i systemu  

• PN-EN 1610:2002       Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych  

• PN-EN 1852-1:1999    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 
kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

• PN-EN 1852-1:1999/A1:2004         Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- 
Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji -- Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

• PN-EN 1916:2005       Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego 
włóknem stalowym i żelbetowe  

• PN-EN 1917:2004       Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe  

• PN-EN 12889:2003     Bezwykopowa budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych  

• PN-EN 13244-1:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Wymagania ogólne  

• PN-EN 13244-2:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury  
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• PN-EN 13244-3:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 3: 
Kształtki  

• PN-EN 13244-4:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 4: 
Armatura  

• PN-EN 13244-5:2004  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie  

• PN-EN 13598-1:2005  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) 
-- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 
studzienkami inspekcyjnymi  

• PN-EN 14457:2005 (U)         Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie 
zaprojektowanych do użytku w bezwykopowej budowie kanalizacji  

• PN-EN 14654-1:2005 (U)      Prowadzenie operacji oczyszczania systemów 
odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie -- Część 1: Oczyszczanie kanalizacji  

• PN-ENV 1046:2002 (U)         Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
-- Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli -- 
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią  

• PN-ENV 1401-3:2002 (U)      Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Zalecenia dotyczące 
wykonania instalacji  

• PN-B-01700:1999       Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- 
Oznaczenia graficzne  

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne -- Wymagania w projektowaniu  

• PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna -- Przekroje poprzeczne zamkniętych 
kanałów ściekowych  

• PN/B-10710 Projekt     Kanalizacja -- Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych  

• PN-B-10729:1999       Kanalizacja -- Studzienki kanalizacyjne  

• PN-B-10736:1999       Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania\ 

• Przepisami BHP, 

• Uzgodnieniami. 
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oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, pomimo ich nie wymieniania w opisie 
technicznym. 

 
 

                                                                                                          Opracował 
 
 
 

                                                                                              mgr inż. Marcin Szumiec 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 1  NAZWA ZADANIA : 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej 
w Sołectwie Książenice na terenie działek nr 246, 554/13, 1387/135 obręb Książnice, 
k.m.1 w projektowanej ul. Słonecznej. 

 2  INWESTOR: 
Zarząd Dróg i Służb Komunalnych 
ul. Polna 6 
44 – 238 CZERWIONKA - LESZCZYNY 
 

 3  PROJEKTANT: 
mgr inż. Marcin Szumiec  
ul. Kraszewskiego 6a/9 
41-218 Sosnowiec 
upr. nr SLK/4053/POOS/11 

 4  PODSTAWA OPRACOWANIA. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  
(Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
 

• Projekt pt.: Budowa ul. Słonecznej w Sołectwie Książenice na terenie działek nr 
246, 554/13, 1459/198, 1387/135 obręb Książnice, k.m.1. 

 5  Część opisowa. 

Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

Budowa kanalizacji deszczowej DN315/200 w ul. Słonecznej  
• wykopy pod kanalizację deszczową DN250 w miejscu włączenia do kanału 

deszczowego w ul. Klimka, 
• ustalenie dokładnej rzędnej posadowienia oraz średnicy i materiału kanału 

deszczowego w ul. Klimka, 
• nabudowanie studni włączeniowej D1 na istniejącym kanale deszczowym,  
• wykopy pod kanalizację deszczową DN315/200, studnie DN1000, DN600 i 

wpusty deszczowe DN500 
• wykonanie podsypki piaskowej, 
• ułożenie rur i montaż studni betonowych i wpustów zgodnie z zaleceniami 

producenta 
• wykonanie obsypki piaskowej, 
• zasypanie wykopów z równoczesną rozbiórką szalunków i zagęszczeniem 

zasypki 
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• odtworzenie i uporządkowanie terenu po budowie, 

Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mogą 
stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

• Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezinwentaryzowane 
urządzenia, w tym sieci i przyłącza elektroenergetyczne, przyłącza 
wodociągowe itp. 

• Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania 
o materiały będą składowane centralnie w miejscu wyznaczonego 

zaplecza budowy oraz dowożone na bieżąco na kolejne odcinki budowy 
z zaplecza lub bezpośrednio od dostawcy. 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożenia 
oraz miejsce i czas ich występowania 

• Wejście osób postronnych na teren prowadzenia robót – możliwość wypadku, 
• Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu jezdni ulicy Klimka – możliwość 

wypadku komunikacyjnego, 
• Praca w wykopach w trakcie układania podsypki i rurociągów– możliwość 

zawalenia się ścian wykopów, 
• Praca w zasięgu oddziaływania maszyn budowlanych : koparki - możliwość 

okaleczenia; 
• Wykonanie wykopów pod kanalizację deszczową możliwość osunięcia słupa 

energetycznego 
• Możliwość uszkodzenie kabla teletechnicznego i energetycznego nN, oraz 

wodociągu PE wraz z przyłączami 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być 
prowadzony przed przystąpieniem do pracy pracowników oraz instruktaż 
stanowiskowy osobny dla obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą 
stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 
następujące elementy: 
INSTRUKTAŻ OGÓLNY OBEJMUJE: 

• Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w 
danym elemencie robót, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych 
pracowników; 

• Zapoznanie pracowników zagrożeniami mogącymi występować podczas 
realizacji robót; 

• Wyznaczenie stref zagrożeń; 
• Zapoznanie pracowników z organizacja robót oraz organizacja transportu 

wyrobów budowlanych i organizacja komunikacji; 
• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt 

ochrony osobistej, odzież ochronną, detektory gazu itp.; 
• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 

wykorzystywanych do wykonywania robót; 
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• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami 
(szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać 
danego sprzętu ); 

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i używania 
sprzętu budowlanego. 

 
INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY OBEJMUJE: 

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w 
niezbędny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku sprzęt 
ochrony osobistej oraz odzież ochronną itp. 

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku – zapoznanie 
pracownika lub pracowników z instrukcjami obsługi urządzenia do którego 
obsługi został przydzielony. 

• Przeszkolenie pracowników w zakresie posługiwania się sprzętem i narzędziami, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania. 

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania 
powierzonego do użytkowania sprzętu budowlanego oraz sposobu 
sprawdzenia jego sprawności i zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia 
w trakcie jego obsługi. 

• Instruktaż w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych a w szczególności w czasie 
wykonywania prac w kanałach ściekowych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 
MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikacje, umożliwiającą 
szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

• Środki techniczne 
o Sprzęt ochrony indywidualnej, 
o Narzędzia i sprzęt budowlany (szalunki, drabiny, koparka) sprawny 

technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja 
użytkowania i zasadami bhp. 

o Tablice informacyjne oraz barierki lub taśmy uniemożliwiające wejście 
osobom postronnym podczas wykonywania robót. 

• Środki organizacyjne 
o Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób 

postronnych trakcie realizacji robót  
o W przypadku realizacji robót uniemożliwiających zapewnienie drogi 

ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyżej wykonywanych robót nie 
mogą przebywać ludzie. 

o Ustalenie z pracownikami harmonogramu realizacji poszczególnych 
elementów robót w tym robót o szczególnym zagrożeniu 
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bezpieczeństwa, w celu wywołania szczególnej ostrożności przy 
wykonywaniu tych czynności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sieci kanalizacji 
deszczowej DN315/200 jest wymagane. 
 

Opracował 
 
 

 
                                                                     mgr inż. Marcin Szumiec 

 
 
 
 











 




