
I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWA�IA TERE�U

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa związana z przebudową dróg

gminnych, ulic: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażackiej, Kilińskiego, Szewskiej, Spółdzielczej,

Lwickiej, Szkolnej, i Krótkiej w m.Niemodlin.

Niniejsze opracowanie branżowe jest częścią kompleksowej dokumentacji projektowej.

1.2. Kolejność realizacji
Budowę obiektów liniowych rozpocząć należy od ich najniższych punktów i prowadzić ją 

w kierunku wzrastających rzędnych dna kanałów w poszczególnych ciągach.

1.3. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały
{ mapa do celów projektowych w skali 1:500;

{ projekt branży drogowej;

{ wizja w terenie;

{ obowiązujące normy i przepisy;

1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji stanowią drogi gminne przy których występuje zabudowa o charakterze

mieszkaniowym i usługowym.

1.5. Uzbrojenie terenu robót
{ sieć wodociągowa;

{ sieć gazowa;

{ kable elektroenergetyczne;

{ kable telekomunikacyjne;

{ kanalizacja deszczowa;

{ kanalizacja sanitarna;

{ słupowe linie telekomunikacyjne i elektryczne;

Wymienione uzbrojenie pokazano na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia obcego wykonawca ma obowiązek wykonywania robót ziemnych

ręcznie.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane sieci są obiektami podziemnymi i nie wprowadzają zmian do istniejącego

zagospodarowania terenu. Nawierzchnie terenu na trasie obiektów liniowych, po zakończeniu robót

zostaną zmodernizowane zgodnie z projektem branży drogowej.

2. PROJEKT I�STALACYJ�O BUDOWLA�Y

2.1. Odbiornik wód opadowych
Odbiornikiem wód opadowych jest istniejąca kanalizacja deszczowa. Projektowane kanały

włączać do istniejących oraz projektowanych studzienek. Wszystkie studzienki istniejące oznaczone

na planach sytuacyjnych symbolem Di (istniejące) należy wymienić na studzienki całkowicie nowe.
Nowe studzienki wykonywane w miejscach studzienek istniejących budować z kręgów betonowych o

średnicach D1000mm. Studzienki wykonać należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki

kanalizacyjne , jak dla gruntów nawodnionych i warunków korozyjnych. Na płytach pokrywowych

studzienek osadzić włazy kanałowe w/g PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i

badania: DN600mm, klasy D400kN. Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej

generacji z B40, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach

rur przez ściany.
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2.2. Ilość wód opadowych
Ilości ścieków  deszczowych odprowadzanych z pasów drogowych obliczono dla opadu o

prawdopodobieństwie p = 50%

Q = q x y x F

     q  - natężenie deszczu = 130 l/s.ha

    y - współczynnik spływu dla drogi = 0,9

F - powierzchnia zlewni niezredukowana (ha) = 1,35 ha

    Q =130 x 0,9 x 1,35 = 158 l/s

      Osady z osadników wpustów deszczowych należy usuwać i unieszkodliwiać zgodnie z

obowiązującymi przepisami w utylizatorniach posiadających wymagane prawem zezwolenia.

Roczna ilość odpadów (osadów) usuwanych z osadnikach wpustów deszczowych wyniesie 0,8Mg. 

2.3. Materiał rur kanalizacji deszczowej
Kanalizację deszczową wykonać z rur kanałowych z PVC klasy S do łączenia na uszczelkę

gumową.

2.4. Studzienki kanalizacyjne
Wszystkie studzienki istniejące oznaczone na planach sytuacyjnych symbolem Di (istniejące)

należy wymienić na studzienki całkowicie nowe. Nowe studzienki wykonywane w miejscach

studzienek istniejących budować z kręgów betonowych o średnicach D1000mm. Studzienki wykonać

należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne , jak dla gruntów nawodnionych i

warunków korozyjnych. Na płytach pokrywowych studzienek osadzić włazy kanałowe w/g

PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania: DN600mm, klasy D400kN.

Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji z B40, z wtopionymi

uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany.

Pozostałe studzienki kanalizacyjne (oznaczone na planach sytuacyjnych symbolem D)
wykonywać z elementów z tworzyw sztucznych o średnicy rury trzonowej D425mm. Studzienki te

montować zgodnie z instrukcją ich producenta, stosować włazy klasy D400kN. 

2.5. Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty deszczowe z prefabrykowanych elementów betonowych D500mm  

z betonu B40 oraz krat żeliwnych z dopływem górnym (tradycyjnych - powszechnie stosowanych)

klasy D400kN, wpusty wykonywać z osadnikami z h=60cm.

Przyłącza wpustów deszczowych wykonywać z rur kanałowych z PVC klasy S do łączenia na

uszczelkę gumową o średnicy Dz160mm PVC.

Roboty związane z wykonywaniem poszczególnych przyłączy rozpocząć należy od wykonania

wykopów (sposobem ręcznym) i ustalenia dokładnego położenia wysokościowego całości

istniejącego uzbrojenia które przecina trasa przykanalika. Przy wykonywaniu przykanalików stosować

minimalne spadki 0,3% i przykrycie gruntem rur nie mniejsze niż 0,8m. Do celów kosztorysowych

przyjęto przeciętną całkowitą głębokość wpustu 2,0m. 

2.6. Posadowienie i obsypka kanałów deszczowych
Przewody posadowić na 15cm zagęszczonej podsypce  z gruntu piaszczystego i zasypać

gruntem piaszczystym zagęszczalnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu. Zasypkę

wykopów do 30cm ponad wierzch rury wykonywać ręcznie,  gruntem piaszczystym zagęszczalnym

bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczaniem każdej warstwy.

2.7. Roboty montażowe
Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z:

{ PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze;

{ Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów.
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3. WYTYCZ�E REALIZACJI I�WESTYCJI

3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,

uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace winny

być wykonywane zgodnie z:

{ Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach

ścieków (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438);

{ Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

{ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr

47/03 poz. 401);

3.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i

widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane

przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.

Przed rozpoczęciem robót należy:

{ zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu;

{ przeprowadzić kontrolę terenu aparatem typu Poltras celem wyznaczenia ewentualnych

kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym;

{ zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktów osnowy geodezyjnej

celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie budowy;

{ teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie

oznakować;

{ powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie

rozpoczęcia robót.

3.3. Roboty ziemne
Na całej trasie projektowanych rurociągów wykonywać wykopy o ścianach pionowych

umocnionych. Do umacniania ścian wykopów stosować wypraski stalowe.

Roboty ziemne prowadzić ręcznie:

{ w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i słupów oraz na

skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym;

Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:

{ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;

{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Dokładne położenie wysokościowe istniejącego uzbrojenia, w tym kanalizacji deszczowej nie

jest znane. 

Roboty związane z wykonywaniem poszczególnych odcinków kanalizacji dostosowywać

należy do warunków rzeczywistych (w tym wysokościowych), które stwierdzić należy poprzez
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dokonanie odkrywek - po zabezpieczeniu (ogrodzeniu) terenu, zdemontowaniu isniejących

nawierzchni drogowych i wykorytowaniu (robót objętych częścią drogową projektu). 

Wykonywanie poszczególnych odcinków kanałów rozpocząć należy od wykonania wykopów

(sposobem ręcznym, po wykorytowaniu terenu) i ustalenia dokładnego położenia wysokościowego

całości istniejącego uzbrojenia które przecina trasa przykanalika. 

Zaleca się układanie kanałów deszczowych z minimalnymi spadkami 0,3% i minimalnym

przykryciem gruntem 0,8m.

Dalszą zasypkę wykopów (powyżej 30cm ponad wierzchem rury)  wykonywać gruntem

piaszczystym zagęszczalnym warstwami grubości 20cm z zagęszczaniem każdej warstwy. Do zasypki

stosować grunty piaszczyste i piaszczysto żwirowe. Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizowane w

drodze, w strefie głębokości od poziomu koryta drogi do 1,0m poniżej tego koryta, musi być

wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35.

Opracował: inż. Jerzy Król
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