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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1: 500, 

• Wizja lokalna w terenie,  

• Uzgodnienie tras z użytkownikami i instytucjami, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020, poz. 

293), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018, poz. 1935), 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2019, poz. 1437), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 

463), 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. 2020, 

poz. 10), 

• Normy branżowe. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN UZBROJENIA TERENU 

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Tyczyn w rejonie ul. Laurowej. 

Działka 650/1 na której przewiduje się realizację zadania w chwili obecnej stanowi terem, na którym 

znajduje się istniejąca przepompownia ścieków, której z uwagi na długi okres jej eksploatacji grozi awaria.   

Jak wynika z projektu zagospodarowania terenu na kanalizowanym obszarze występują urządzenia 

podziemne następujących sieci: 

• Sieć wodociągowa, 

• Sieć gazowa, 

• Sieci energetyczne (podziemne i napowietrzne), 

• Sieć telekomunikacyjna. 

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Obiekt budowlany przeznaczony będzie do odprowadzenia ścieków z terenu miejscowości Tyczyn oraz 

odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej na oczyszczalnię ścieków w Rzeszowie. 
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4. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC –U  
- Ø315 mm  

m 
m 

6,5 
6,5 

2 Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE 
- Ø200 mm 

m 
m 

12 
12 

3 Przepompownie ścieków  
- sieciowe przepompownie ścieków 

szt. 
szt. 

1 
1 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE 

3.1.   SIECIOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 

3.1.1. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 

Dane do doboru przepompowni: 

wydajność l/s 40 

rzędna terenu przep. mnpm 212,70 

rzędna góry przep. mnpm 213,70 

rzędna wlotu  mnpm 209,16 

rzędna najwyższego punktu rurociągu mnpm 217,96 

średnica wlotu  mm 315 

długość r. tłocznego m 12 

średnica r. tłocznego mm 200 

rzędna wylotu mm 211,10 

rodzaj terenu   zielony 

 

Pompownia:  
 
I. Zbiornik 

W przepompowni zastosowano zbiornik z kręgów betonowych C35/45. Jego podstawę tworzy zbiornik z dnem 

szczelnym, a kolejne segmenty stanowią elementy nadbudowy o odpowiedniej wysokości. Poszczególne 

elementy uszczelniane są między sobą za pośrednictwem specjalnych uszczelek gumowych odpornych na 

temperatury  w zakresie od –30 ºC do +80 ºC 

Parametry zbiorników dla oferowanej przepompowni: 

- wodoszczelność W-8 

- nasiąkliwość do 5 % 

- mrozoodporność F 150 

- uszczelki elastomerowe łączące kręgi 

* średnica 2500 mm, wysokość 5600 mm,  

Zbiornik pompowni, wyposażony jest w następujące urządzenia: 

- właz żeliwny DN800 D400 

- kominki wentylacyjne  
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- drabinkę ze stali nierdzewnej 1.4301 z wysuwaną poręczą 

- podest roboczy ze stali nierdzewnej 1.4301 

- płyta tłumiącą  (separującą) do czujników poziomu i sondy hydrostatycznej; 

- deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego 

- prowadnice rurowe dla pompy ze stali nierdzewnej 1.4301 

- łańcuchy ze stali nierdzewnej 1.4301, do opuszczania i wyjmowania pomp;  

- podstawy z kolanami sprzęgającymi  do pomp w wersji stacjonarnej  wykonane z żeliwa 

(GG 40 z powłoką epoxy). 

II.Hydraulika 

Pompy: o mocy 7,5 kW,  In – 15,1 A, 3~/400V/50Hz  

Rozruch silników – soft-start 

Ilość pomp –  2 szt.  

Praca pomp – przemienna; 

Piony tłoczne 

Piony tłoczne od pomp dn 200 - wykonane ze stali (w gatunku 0H18N9), połączone  

z trójnikiem „orłowym” (ze stali ko w gatunku 0H18N9) zapewniającym płynność przepływu  i minimalizację strat 

hydraulicznych; wylot z pompowni zakończony kołnierzem co ułatwia podłączenie do rurociągu tłocznego poza 

pompownią; wszystkie spoiny w orurowaniu wykonywane metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do 

spawania orbitalnego; piony wyposażone są w armaturę odcinającą oraz zwrotną. 

III.Sterowanie 

Do sterowania zastosowana zostanie szafa zasilająco – sterownicza (wykonana  w oparciu o obudowę z tworzyw 

sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odporności na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032) wyposażona w 

podwójne drzwi z zamontowanym kompletnym układem zabezpieczającym od strony elektrycznej takim jak:  

- asymetria napięciowa; 

- zmiana kierunku wirowania faz; 

- zwarciowe; 

- nadprądowe; 

- asymetria prądowa silników pomp; 

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C; 

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe; 

Ponadto na wyposażeniu szafy znajduje się: 

- sterownik mikroprocesorowy z panelem operatorskim; 

- grzejnik antykondensacyjny z termostatem do ochrony  elementów elektronicznych; 

- oświetlenie wewnętrzne szafy; 

- gniazdo remontowe dla obsługi 230V;  

- gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego oraz przełącznik sieć – agregat; 

- amperomierze do pomiaru prądu pomp; 

- przełączniki wyboru sterowania: automatyczne – ręczne; 
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- optyczno-akustyczny sygnalizator stanów awaryjnych; 

- rozłącznik główny. 

 

Elementem zarządzającym pracą przepompowni będzie przemysłowy sterownik mikroprocesorowy z modułem 

wejść analogowych oraz wyświetlaczem (panelem operatorskim); Do sterownika podłączona zostanie sonda 

hydrostatyczna ze stali kwasoodpornej oraz dodatkowe dwa pływakowe czujniki poziomu. 

Algorytm sterowniczy  realizować będzie następujące funkcje: 

• załącza i wyłącza pompy w zależności od poziomu ścieków w komorze;  

• realizuje przemienną pracę pomp;  

• automatycznie załącza kolejną sprawną pompę w przypadku awarii jednej z nich;  

• przesuwa rozruchy pomp w czasie;  

• blokuje załączenie pompy, której układ zabezpieczający wykrywa awarię;  

• blokuje włączenia pompy gdy częstotliwość włączeń przekracza dopuszczalną;  

• zapewnia kontynuowanie procesu bez konieczności ponownego ustawiania parametrów pracy 

przepompowni w przypadku braku zasilania lub wyłączeniu układu;  

• zabezpiecza pompy przed pracą "na sucho";  

• posiada możliwość włączenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne załączanie;  

• posiada możliwość ograniczenia ilości pracujących pomp np. ze względów energetycznych;  

• przechodzi w przypadku awarii sondy hydrostatycznej na sterowanie za pośrednictwem dwóch 

dodatkowych czujników pływakowych. 

Do Obowiązków Zamawiającego należy:  

- przygotowanie pompowni do rozruchu pod względem hydraulicznym i elektrycznym 

- zapewnienie dźwigu  do zdjęcia zbiornika z samochodu i posadowienie go  

- wykonanie i montaż płyty odciążającej wraz z włazem typu ciężkiego w przypadku wersji najazdowej 

- wykonanie kanalizacji kablowej od pompowni do szafy sterującej w przypadku wersji rozłącznej 

- wykonanie wentylacji pompowni w przypadku wersji rozłącznej 

- doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczej 

- wykonanie cokołu montażowego do szafy sterującej w przypadku wersji rozłącznej 

- doprowadzenie do przepompowni rurociągu napływowego i tłocznego wraz z podłączeniem 

- oczyszczenie rurociągów oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone 

- wykonanie opaski dociążającej zgodnie ze sztuką budowlaną 

3.2. SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI 

Całość istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektów towarzyszących kanalizacji 

sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokościowej. Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne 

niekolidujące z projektowanym odcinkiem kanalizacji wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 

Roboty w pobliżu uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia, 

stosując się do zaleceń zawartych w Protokole Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak również do 
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zaleceń zawartych w uzgodnieniach branżowych.  

Bezpieczne odległości poziome od istniejącej infrastruktury technicznej: 

• od przewodów wodociągowych   - 1,5 m; 

• od przewodów gazowych   - 1,5 m; 

• kabli teletechnicznych i energetycznych  - 1,0 m; 

• słupów energetycznych   - 1,5 m, 

a) Kable energetyczne i teletechniczne 

Nie dotyczy. 

b) Sieć wodociągowa 

Nie dotyczy.  

c) Sieć gazowa 

Nie dotyczy.  

d) Ochrona drzew i wód podziemnych 

Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć zniszczenia systemów 

korzeniowych drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Przewiduje się wycinkę pojedynczych 

drzew i krzewów.  

3.3. WNIOSKI 

5.1.1.1. Roboty ziemne wykonywać w okresie bezdeszczowym, wykopy zabezpieczyć przed dopływem wody, 

aby nie dopuścić do zawodnienia wykopów – ponieważ zalegające w podłożu grunty mogą się upłynnić, 

uplastycznić w kontakcie z wodą, 

5.1.1.2. Po zwiększonych opadach/roztopach w podłożu gruntowym mogą pojawić się określone sączenia 

o charakterze nieregularnym, związane są z infiltracją wód opadowych lub roztopowych, 

5.1.1.3. Grunty nienośne oraz nasypowe wybrać, zastępując je podsypką żwirowo-piaszczystą lub chudym 

betonem do głębokości posadowienia, 

5.1.1.4. W miejscu projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia związane z rozwojem niekorzystnych 

procesów geodynamicznych, 

5.1.1.5. Nie generować drgań bezpośrednio na dnie wykopu, ze względu na tiksotropową charakterystykę 

gruntów zalegających w podłożu, 

5.1.1.6. Strefa przemarzania Hz=1,0 m, 

5.1.1.7. Realizacje zadania należy objąć stałym nadzorem geotechnicznym i geologicznym, 

3.4. ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne – wykopy wąskoprzestrzenne wykonać należy mechanicznie. Roboty te należy 

wykonywać zgodnie z normami PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, PN-B-10736 

„Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 

wykonania” oraz przy zachowaniu warunków BHP. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=473501&page=1
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Szerokość wykopu o ścianach pionowych – umocnionych wg PN-EN 1610 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych” – tab.1 przy średnicy przewodu wynosi: 

DN 
[mm] 

[m] 

Wykop oszalowany 

DN ≤ 225 OD + 0,40 

225 < OD ≤ 350 OD + 0,50 

 
Przy uwzględnieniu tab. 2 

Głębokość wykopu 
[m] 

Minimalna szerokość wykopu 
[m] 

<1,00 nie jest wymagana 

1,00 ≤  i ≤  1,75 0,8 

1,75 <  i ≤  4,00 0,9 

> 4,00  1 

 

Ściany wykopów zabezpieczyć należy wypraskami zakładanymi poziomo lub przy pomocy szalunków 

systemowych. 

Po wykonaniu wykopu z jego dna należy usunąć ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyrównać. 

Prace ziemne prowadzić starannie nie pozostawiając zbyt długo otwartego wykopu.  

Rurociągi układać należy na podsypce z piasku o grubości min. 10 cm. 

Po ułożeniu rurociągu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podłoża oraz szczelności 

zmontowanego rurociągu wykonać należy obsypkę w strefie ochronnej rurociągu do wysokości około 30 cm 

ponad rurociąg z piasku z zagęszczeniem do wskaźnika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostały wykop 

uzupełnić należy gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami co 20 – 30 cm. 

3.5. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

W miejscach występowania poziomu wód gruntowych powyżej dna wykopu stosować należy 

odwodnienie przy użyciu igłofiltrów. 

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają 

one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych 

i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-8 m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są 

z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich 

jak łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat 

posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy 

zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat 

i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt 

tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej 

głębokości do której powinnien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces wpłukiwania. Niezbędny w nim jest 
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dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten 

umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu. Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący 

zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest 

z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać następnie podłączony do kolektora ssącego. 

Wodę potrzebną do wpłukiwania igłofiltrów pobierać należy z istniejących studni lub wyciągu gminnego po 

wcześniejszym uzyskaniu zgody ich Właścicieli. 

Wody odpompowane z wykopów odprowadzić należy do istniejących rowów. 

3.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić odcinkowe próby szczelności dla kanału grawitacyjnego 

zgodnie z PN-91/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz 

instrukcją producenta rur. 

Próbę ciśnieniową rurociągów tłocznych należy wykonać zgodnie z PN-B-10725, która określa wielkość 

ciśnienia próbnego równego 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa. 

3.7. ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie realizacji robót należy dokonać odbiorów częściowych tzw. robót zanikających tj. odbiory 

wykonania wykopu, podłoża, stopnia zagęszczenia, szczelności oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego 

materiału, nienaruszenia gruntu rodzimego podłoża, stabilności ścian wykopu w obrębie obsypki. 

Do odbioru końcowego wykonawca przedkłada: 

• Protokoły wszystkich niezbędnych odbiorów częściowych przyłącza z udziałem zainteresowanych 

stron; 

• Protokół prób szczelności; 

• Dziennik budowy; 

• Dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza sytuacyjno – wysokościową; 

• Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materiały. 

3.8. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Należy 

sprawdzić:  

• Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.  

• Minimalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w normach.  

• Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 

być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane 

do reperów  ustalonych przez geodetę. 
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• Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane w miarę 

postępu zasypki wykopu. 

• Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane 

w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny 

być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.  

• Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia 

wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany 

teren.  

• Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z wymogami, a także 

zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

• Podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie gruntu na piasek. 

• Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 

i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej 

długości co najmniej na ¼ swojego obwodu.  

• Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie lub 

mechanicznie.  

• Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 

30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 

zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.  

3.9. PODZIAŁ INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI 

• Przepompownia ścieków 

• Kanalizacja sanitarna 

• Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji 

• Rozruch kanalizacji sanitarnej 

3.10. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

• Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych, jak kable 

energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca, kabel telefoniczny, gazociąg należy wykonywać 

ręcznie. 

• Sprzęt mechaniczny mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni. 

• Przebywanie w bezpośrednim zasięgu pracujących maszyn, szczególnie pod wysięgnikami 

i czerpakami jest zabronione. 

• Wykonać oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz 

wstępu nieupoważnionym” itp. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie. 



17 

 

4. WYTYCZNE REALIZACJI 

Wykop odcinka kanalizacji mechaniczny, lokalnie wg warunków ZUDP i gestorów urządzeń w okolicy 

urządzeń podziemnych - ręcznie. Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych umocnionych i 

rozpartych, zabezpieczone przed napływem wód i osunięciem gruntu. 

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów przewiduje się na całej długości np. wypraskami wraz 

z rozbiórką lub umocnienie ścian wykopu pełnym szalunkiem systemowym. 

Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową PN-EN 1610. Zgodnie z uzgodnieniem 

z Zarządem Dróg Powiatowych w Rzeszowie przekroczenie drogi powiatowej należy wykonać przewiertem 

w rurze ochronnej – komory usytuowana poza pasem drogowym. 

W celu odwodnienia wykopu w warstwie żwirowej ułożony będzie dren ceramiczny Ø7,5 - 10 cm lub 

perforowany. 

Ułożony kanał z rur PVC-U należy obsypać warstwami materiałów o średnicy Ø32 mm  (przesianym 

gruntem rodzimym) w strefie rurociągu po obydwu stronach na wysokość rur do uzyskania min. współczynnika  

0,95 wg Proctora. Pozostałą zasypkę należy do samej góry zagęszczać warstwami co 20 – 30 cm. 

Montaż przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta 

Skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod nadzorem 

właściciela - użytkownika krzyżujących się urządzeń. 

Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie istniejących 

przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach, gdzie 

projektuje się kanał przez użytki zielone należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po 

częściowej zasypce ponownie wbudować w wykop. W przypadku odcinkowego występowania nieplanowanych 

wkładem namułów lub gruntów o słabej nośności (można to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt 

nienośny wybrać i zastąpić go warstwą żwiru lub piasku odpowiednio zagęszczonego. Wykopy pod kolektor 

należy wykonywać odcinkami i po założeniu kanału natychmiast je likwidować przez staranne zasypanie 

warstwami piasku, żwiru z każdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Prace 

ziemne należy wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zbliżeń do wartościowego 

drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, roboty wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić 

korzeni rosnących drzew. Po wykonaniu robót wykonać zasypkę ze szczególną dokładnością, a po zakończeniu 

robót teren zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu. Na dużych 

spadkach aby zapobiec erozji należy wykonać przepony z darniny na mur w wykopie w odstępach około – 10 m. 

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montażowe 

prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami.  

Materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszą spełniać warunki określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty. Roboty budowlane może wykonywać firma 

posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych Gminę Lubenia oraz 

Gminę Czudec. Do odbioru końcowego należy przedłożyć po 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej. 

Dla realizacji inwestycji niezbędny będzie projekt organizacji robót podający również niezbędne 
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ustalenia dotyczące BHP, harmonogramu robót itp. 

Do wystąpienia o wydanie decyzji przy zamknięciu części jezdni lub chodnika należy wykonać 

i przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami. 

Uwaga: 

a) Do zabezpieczenia robót ziemnych stosować tarcze osłonowe, szalunki systemowe itp. 

b) Nie wyklucza się konieczności zastosowania do odwodnienia wykopów igłofiltrów lub studni 

głębinowych w przypadku wystąpienia bardziej niekorzystnych warunków wodnych. 

5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

a) Przed przystąpieniem do budowy wykonawca powinien wykonać następujące czynności: 

• przejąć od inwestora projekt oraz usytuowanie stałych punktów wysokościowych - reperów i ich 

rzędne, 

• zabezpieczyć w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków 

i lokalizacji komór, studzienek, urządzeń itp., 

• wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów, urządzeń oraz drogi dowozu 

do strefy montażowej, 

• przedłożyć zatwierdzony projekt organizacji ruchu, 

• zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych plac budowy powinien być 

ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, mostków 

przejściowych i przejazdowych, 

• wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być zgłaszane do Projektanta w celu zajęcia 

stanowiska w ramach nadzoru autorskiego. 

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizację niniejszej inwestycji Inwestor musi wystąpić do 

właściwych organów w celu uzyskania: 

• Pozwolenia na budowę. 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO CELÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 

Na etapie realizacji inwestycji może jedynie być podłączona pompa do odwodnienia wykopów, 

ewentualnie igłofiltry. 

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 

ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE 

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY I SPOSÓB ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW 

Przewiduje się zapotrzebowania na wodę do wpłukiwania igłofiltrów. Wodę pobrać należy z istniejących 

studni przydomowych oraz z gminnej sieci wodociągowej. 
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Wody z igłofiltrów odprowadzić należy do istniejących rowów.  

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, ZAPACHÓW PYŁOWYCH I PŁYNNYCH  

Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę oraz odprowadzania ścieków. 

7.3. WYTWARZANIE ODPADÓW 

W fazie budowy powstawać będą odpady z następujących grup (wg Rozporządzenia Ministra Klimatu z 

dnia 2 stycznia 2020 r.): 

• 15 01 - odpady opakowaniowe, 

• 17 01 - odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, 

• 17 02 - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, 

• 17 03 – mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe, 

• 17 04 - odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, 

• 17 05 - gleba i ziemia z wykopów. 

Dodatkowo powstawać będą w wyniku bytowania pracowników budowy odpady z grup 20 (20 03 01 i 20 

03 03). Usuwanie tych odpadów jest obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych na podstawie Ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018, poz. 1454) wraz ze zmianami. 

7.4. EMISJA HAŁASU, WIBRACJI I PROMIENIOWANIA 

Nieznaczna emisja hałasu w przypadku pracy pomp oraz sprzętu budowlanego na etapie realizacji. 

Wibracja i promieniowanie nie będą występować. 

7.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, 

POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Trasa kanalizacji poprowadzona została tak, aby uniknąć zniszczenia systemów korzeniowych drzew. 

Kanalizacja wykonana będzie z rur PVC-U stąd nie ma możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych 

oraz powierzchniowych.  

Obiekt budowlany nie ma wpływu na powierzchnię ziemi, rurociągi wykonane będą poniżej poziomu 

terenu. 

Widoczne natomiast będą pokrywy studzienek oraz przepompownie ścieków sanitarnych. 

Na odcinku poza jezdnią – założono usunięcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm poza 

obręb robot i rozścielenie go w pasie wykopu pod rurociągi po ich ułożeniu i zasypaniu. 

Nieznaczny wpływ na środowisko wystąpi w okresie realizacji robót budowlanych w czasie wykonywanie 

robót ziemnych sprzętem mechaniczny. 

Okres budowy niewiele wpływa na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczególnie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek spływu powierzchniowego zagrożenie dla jakości wód, w tym głównie 

powierzchniowych będą: 

- Przemieszczanie mas ziemnych – w okresie opadów atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury 
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gruntu i zdjęcie darni na użytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych cząstek i zwiększenie zawiesiny 

w najbliższych ciekach.  

- Składowanie mas ziemnych – w okresie opadów atmosferycznych spowoduje wymywanie 

i zwiększenie ilości zawiesiny w wodach okolicznych rowów. 

- Praca sprzętu ciężkiego – w przypadku nieszczelności układów hydraulicznych (koparki, spycharki) 

spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie sprawnego 

techniczne sprzętu, aby przeciwdziałać przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby. 

Prace ziemne sprzętem ciężkim ograniczone będą do pory dziennej, z uwagi na charakter otoczenia 

oraz bliskość zabudowy mieszkalnej. 

Po skończeniu prac związanych z budową kanalizacji na poszczególnych odcinkach należy 

uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego. 

8.     OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Przedmiotowy obiekt tj. kanalizacja sanitarna swoim oddziaływaniem będzie obejmować odległość 1 m od 

krawędzi projektowanej kanalizacji po obu jej stronach.   

9. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

   Rys.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

Rys.2  Profil kanalizacji sanitarnej   

Rys. 3  Wykop dołu fundamentowego pod przepompownię 

Rys.4  Schemat ułożenia rurociągu w wykopie 

Rys.5 Zabezpieczenie przy użyciu szalunków systemowych 

Rys.6 Schemat pompowni ścieków 
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ściana szczelna stalowa
z brusów dł. 10 m
l = 4 x 4 = 16 m

wzmocnienie ścian
ceownik    300
przyspawany do brusów
l = 4 x 4 x 2 = 32 m

żelbetowy zbiornik
pompowni

400

40
0

pospółka gr. 20 cm
piasek gr. 10 cm

Rt

żelbetowy zbiornik
pompowni

H
H

1
Dz
Dw

ściana szczelna stalowa
z brusów dł. 10 m

Przekrój 1 - 1

Dz1 1

20
0

30
X

30

Rp

Rodp

Rdop

Rw

Rz

studnia odwadniająca
Ø600 mm H = 1,0 m

rura perforowana PVC Ø80 mm w
obsypce filtracyjnej

wzmocnienie ścian
ceownik    300
przyspawany do brusów
l = 4 x 4 x 2 = 32 m

LEGENDA:
Rt - rzędna terenu
Rp - rzędna pokrywy przepompowni
Rdop - rzędna dna dopływu
Rodp - rzędna osi odpływu
Rw - rzędna dna wewnętrznego przepompowni
Rz - rzędna posadowienia przepompowni
H - wysokość zbiornika
H1 - głębokość wykopu
X -  odległość między stężeniami
Uwaga: parametry wg tabeli

3‰

3‰

studnia odwadniająca
Ø600 mm H = 1,0 m

rura perforowana PVC Ø80 mm w
obsypce filtracyjnej

rura perforowana PVC Ø80 mm w
obsypce filtracyjnej

WYKOP FUNDAMENTOWU POD PRZEPOMPOWNIE
(Parametry charakterystyczne w tabeli)
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30
0

26
0

90 - 240

30
0

13
1

90 - 240

PŁYTY WYKOPOWE (PW)

masa płyty 1428 kg
(E+S płyta M78 1380 kg)

PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW

masa płyty 880 kg

h>
13

0

h>
26

0

h>
39

0

h>
52

0

PW - 131PW - 261
PW - 261 +
PW - 1312xPW - 261

PW - 261 +
2xPW - 131

KOLEJNOŚĆ ROBÓT  W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A
(w gruntach nie utrzymujących chwilowej
stateczności po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie płyty wykopowej
    PW w linii wykopu
2. Głębienie wykopu i
    równoczesne opuszczenie płyty
    wykopowej PW

Wariant B
(w gruntach nie utrzymujących chwilową
stateczność)
1. Głębienie wykopu do
    wymaganej głębokości
2. Wstawianie płyt wykopowych  PW

3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi
    (w przypadku głębokości wykopu H>2,3 m )
4.  Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i
warstwowe zagęszczenie zasypki
7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczenie zasypki.

ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH PW W ZALEŻNOŚCI OD
GŁĘBOKOŚCI WYKOPU

h>
52

0
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85.2001

SZAFA STERUJĄCA

209,16

207,4

211,10

KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY
DN200

2500

63
00

WLOT  PVC

TŁOCZENIE
     DN200

WLOT  PVC

RYSUNEK POGLĄDOWY POMPOWNI

212,70

Drabina stal k.o.

Łańcuch do pomp stal k.o.

Podstawa pompy

Pompa  zatapialna Sonda hydrostatyczna

Pływakowy czujnik
poziomu

Osłona czujników poziomu
stal k.o.

Pion tłoczny stal k.o.

Zawór zwrotny

Zasuwa odcinająca

Prowadnice rurowe

Górny łącznik
prowadnic

Właz żeliwny

Kominek wentylacyjny

Deflektor
 stal k.o.

Zbiornik z kręgów
betonowych

213,70
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