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I.  OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Podstawa i zakres opracowania 
a) Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest;   

Umowa  o  prace  projektowe  IP 340 10/05 z dnia 06.10.2005r. zawarta pomiędzy pomiędzy  
     Gminą Niemodlin, a  Zakładem Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o.  w Opolu. 
b) Zakres opracowania 

Niniejszy  projekt   budowlany kanalizacji  sanitarnej opracowano dla zabudowań położonych przy  
ulicy  Gościejowickiej w  Niemodlinie.  

 

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji 
Inwestor i ubiegający się o pozwolenie budowlane: Gmina Niemodlin 
 
Projektowane obiekty: 
 

2.1. Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję  
      

 
LP 

 
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 

 
JEDN. 

   
ILOŚĆ 
 

1 2 3 4 

 
 
 
 
1. 

 
SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ   GRAWITACYJNEJ 
W NIEMODLINIE : 
 
Całkowita  długość kanałów grawitacyjnych 
- rury PVC Dz  250 mm  
- rury PVC Dz  200 mm 
 

 
 
 
 

mb 
mb 

       mb 

  
 
  
  

       264,0 
       218,0 
        46,0    

  

 
2. 

 
Urządzenia na sieci kanalizacyjnej 

- studzienki  B 40 1200 mm 

 
 

szt 
 

 
 

11 
 

 
3.  
 

 
Przejście pod drogą  powiatową przewiertem  
- 406,4 x 8,8 stal. 
- 323,9 x 8,0 stal. 
 

 
 

mb 
mb 

 
 

 22,0 
 20,0 

 

 
4. 
 

 
Rury ochronne dwudzielne na kable energ, telekom. i 

wodociąg - 110 mm typu AROT (4 szt x 2,0 m) 
 

 
mb 

 
8 

 
 
 
5. 

 
PRZYŁĄCZA   KANALIZACJI   SANITARNEJ   
GRAWITACYJNEJ   W NIEMODLINIE : 
Całkowita  długość  przyłączy grawitacyjnych 
- rury kanalizacyjne  PVC  Dz 160 mm 
- rury kanalizacyjne  PVC  Dz 200 mm 
 

 
 
 

mb/szt 
mb/szt 
mb/szt 

 
 
 

148,0 / 5 
 68,0 / 2 
 80,0 / 3 

 
6. 
 

 
Studzienki kanalizacyjne 

- studzienki Wawin   425 mm 
 

 
 

szt 
 

 
 

5 
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7.  
 

 
Rura ochronna pod ciepłociągiem  
- 323,9 x 8,0 stal. 
 

 
 

mb 

 
 

 4,0 
 

 
8. 
 

 
Rury ochronne dwudzielne na kable energetyczne 

- 110 mm typu AROT (4 szt x 2,0 m) 
 

 
mb 

 
8 

 
3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 

Obszar i zakres zadania wyznaczono w opracowaniu Koncepcji wykonanej w 2001 roku.       

Obszar projektu  obejmuje istniejącą zabudowę domy wielorodzinne, zakłady pracy  i tereny 
planowanej  rozbudowy.  Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków gromadzone są 
w szambach jedno lub wielokomorowych, z zorganizowanym systemem ich wywożenia do punktu 
zlewnego.  Wywożeniem systematycznym objęte są głównie budynki publiczne i komunalne. 
Natomiast z wielu posesji prywatnych ścieki wylewane są do gruntu /dreny/ z istniejących 
nieszczelnych szamb.  
Zaproponowane rozwiązania techniczne, mają na celu powstrzymanie degradacji środowiska 
naturalnego, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej , której włączenie nastąpi do istniejącej sieci  
w Niemodlinie i dalej do  oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych.  

Uzbrojenie terenu stanowią: 

 sieć wodociągowa  32-160 mm , prowadzona wzdłuż ulic - w pasie drogowym i po działkach, 
 sieć kanalizacji deszczowej, prowadzona wzdłuż ulic 
 sieć telekomunikacyjna kablowa, słupowa prowadzona w poboczach ulic lub po ogrodach posesji. 
 sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napięcia kablowa i słupowa  
 kanalizacja deszczowa 
Trasy istniejącego uzbrojenia przedstawione są na załączonych mapach sytuacyjno - wysokościowych 
w skali  1 : 500, na których został opracowany  projekt. 

 

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 

Ocenę podłoża do głębokości posadowienia kanałów sanitarnych dokonano w oparciu o 
„Dokumentację geotechniczną” podłoża gruntowego terenu lokalizacji projektowanej kanalizacji 
sanitarnej w Niemodlinie – rejon ulicy Opolskiej wykonano na przełomie lipca i sierpnia 2004r. 
Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Budowlanych „GEO-EKO” mgr Zdzisław Grygiel,  
45-285 Opole ul. Szarych Szeregów 16/505.   
Obszar objęty rozpoznaniem położony jest w granicach Monokliny Przedsudeckiej a ściślej w 
granicach jednostki niższego rzędu jaką jest Depresja Opolska. Projektowana kanalizacja realizowana 
będzie na terenach, gdzie w podłożu pod warstwą gleby  lub nasypu występują wilgotme gliny pylaste 
i piaszczyste , piaski zaglinione lub piaski  z przewarstwieniami  piasków gliniastych.   
Wg katalogu norm na prace ziemne KNR 2-01 dla prac ziemnych  należy przyjąć  II – III  kategorie 
urabialności gruntu.  

 
5. Projektowane rozwiązania techniczne 
5.1. Ogólna koncepcja odprowadzenia ścieków 

W rozwiązaniach kanalizacji sanitarnej zadania inwestycyjnego  przyjęto system grawitacyjny.  
Trasy kanałów poprowadzono wzdłuż drogi powiatowej - w poboczach.  
Głębokość posadowienia kanałów od 1.5  -4,0  m. 

5.2.  Projektowane rozwiązania  
5.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 
    Kanały będą realizowane w wykopach otwartych, o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami 
    stalowymi lub rozporami stalowymi. 

    Sieć  główną kanalizacji  grawitacyjnej projektuje się z rur   – 160 PVC typu S. Kanały 
kolektorów   
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    zaprojektowano  na głębokościach przedstawionych w  profilach podłużnych 
    Przewidziano posadowienie rurociągów na podsypce o grubości 20 cm oraz zasypanie wykopów  
    obsypką 20 cm ponad wierzch rury.  
Studzienki kanalizacyjne 
Na kanałach głównych i na  kanałach bocznych, w miejscach kontrolnych, zastosowano studzienki  typu 
B 40 o średnicy 1200 - 1000 mm łączone na uszczelkę. Projektuje się studzienki z pierścieniem 
odciążającym oraz  włazami  ulicznymi  typu C i D ciężkiego. Posadowienie  studzienek  na  podbudowie  
20 cm  przy gł. od 3.5 m . Zamiennie można zastosować studzienki innych firm o takich samych 
parametrach technicznych. 
Przykrycie studzienek stanowi płyta pokrywowa z włazem żeliwnym typ ciężki o dop. obciążeniu  
do 250 kN – 25 wg PN-87/H-74051.02. Płyta osadzona na pierścieniu odciążającym.  
 
5.2.2. Przyłącza kanalizacyjne  grawitacyjne  
Połączenie instalacji domowej z studzienką przyłączeniową na posesji, przewiduje się rurociągiem 

grawitacyjnym z rur   160 – 200 mm PVC. W miejscach połączenia przykanalika z istniejącą instalacją 

i zmiany kierunku trasy, projektuje się  studzienki kontrolne z tworzyw sztucznych  425  mm . 
 Minimalny spadek  przykanalika wyniesie  7 - 15 ‰. 
Sieć obejmuje  wykonanie  przykanalików dla odbioru ścieków  z budynków mieszkalnych i zakładów.  

Na   podejściach  do  przykanalików   domowych   projektuje  się  studzienkę przyłączeniową    425 mm 
z   tworzyw sztucznych w wersji przejezdnej i nieprzejezdnej. W wersji przejezdnej zastosować 
przykrycie teleskopowe dla obciążeń koła 12,5 T, w wersji  nieprzejezdnej  przykrycie pokrywą betonową. 
Studzienki dobrano wg katalogu firmy WAVIN .  Zamiennie można zastosować studzienki o podobnych 
parametrach innych firm. 
 
5.2.3. Skrzyżowania z przeszkodami  
a) Drogi, ulice i chodniki 
Przejście kanałów grawitacyjnych pod drogą krajową (asfaltową),drogą powiatową (ul. Gościejowicka)  
oraz drogą gminną (ul. Żeromskiego) wykonać zprzewiertem godnie z warunkami wydanymi przez: 
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7 – 
      pismo ZDP – 1-/5445/94/2004   z dnia 27.07.2004r, 
- Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych  i  Autostrad Oddział w Opolu; 45 – 085 OPOLE 

ul.Niedziałkowskiego 6 – decyzja Nr GDDKiA.O/Op.6g-435-5/11/2004 z dnia 12.07.2004r. 
 
 Zestawienie przewiertów pod drogami j.w: 

Lp. Nr przejścia Długość przejścia (m) Średnica rury ochronnej 

1. 1 P3-6 13,0 406,4 x 8,8 stal 

2. 2 P3-6 9,0 406,49 x 8,8 stal 

 3 P3-5 20,0 323,9 x 8,0 stal 

b) Roboty nawierzchniowe 
Po  wykonaniu  prac  związanych  z  budową  sieci  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się  przywrócenie  
do stanu pierwotnego nawierzchni ulic i chodników. 
Nawierzchnie asfaltowe projektuje się wyciąć piłą karborundową na szerokość – 1.8 m, rozebrać 
podbudowę, a następnie po zakończeniu prac montażowych, zasypaniu i zagęszczeniu wykopu, 
wykonać warstwę odsączającą  z piasku gr. 15 cm, podbudowę z tłucznia 0-63 mm o grubości 20 cm   
i  położyć dywanik asfaltowy grubości 9 cm (4 cm warstwa wiążąca i 5 cm warstwa ścieralna)  
na szerokościach podanych w uzgodnieniu.  
Na całym terenie zadania, zasypy  zlokalizowane  w  pasie drogowym ulic; w poboczach  i chodnikach, 
zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Js = 0,98. Badanie  i  odbiór  wskaźnika  dokonać  zgodnie  
z uzgodnieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz Gminą Niemodlin. 
 
c) Skrzyżowania z istniejącymi sieciami; 
 kablami telekomunikacyjnymi tA, wykonać w wykopach otwartych z zastosowaniem rur ochronnych 

PE firmy Arot A58PS/1,5m.  
 kablem energetycznym , eNN i eWN, zastosowano na kablu rurę ochronną Arot  A58 PS/2.0m. 
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 wodociągami, kanalizacją deszczową, wykonać stosując przejście „pod” lub „nad” bez stosowania rur 
ochronnych. 

 gazociągiem niskiego ciśnienia wykonać zgodnie z branżowym uzgodnieniem normą PN-91/M-34501 
i  Rozporządzeniem Ministra  Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. (Dz.U. Nr 139 poz.686). 

Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań wykopy należy poprzedzić inwentaryzacją uzbrojenia i wykopami 
kontrolnymi, w celu  uściślenia lokalizacji uzbrojenia, następnie  wykopy zasypać z zagęszczeniem 
warstwami. Parametry rur ochronnych podano na rysunku szczegółowym. Zastosowanie w danym 
przekroju rury ochronnej dostosować do rzeczywistej średnicy kabla, stwierdzonej po jego odkopaniu. 

 

5.3.  Wytyczne realizacji 
Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich obiektów, a następnie 
inwentaryzacji urządzeń podziemnych . 
Wykonanie podzielić na odcinki; przewierty i wykopy otwarte. 
Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym uzgodnieniu 
terminów z ich właścicielami.  
Klauzula  
Biuro Projektów  informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne 
zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane 
 w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być 
podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru. 
Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonało uzgodnienia określające warunki 
wykonania robót w przypadku zbliżenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te są załączone 
 w opisie do projektu. 
Z uzgodnień wynika że wykonawca winien  bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 
 zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 
 zapoznać się z wskazanymi normami, 
 zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, 

wodociągów, linii napowietrznych, J. Wojskowej itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia 
nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,  

 Wykonawca robót winien żądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia, 
 Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi  przekopami kontrolnymi 
      i wpisem do dziennika budowy, 
Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii urządzeń. 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzić je głównie mechanicznie o skarpach pionowych. 
Szerokość w dnie 1.0 – 1.2 m.  W zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia  podziemnego i nadziemnego, pod 
nadzorem ich właściciela, wykopy wykonać ręcznie.  
Całość mas ziemnych z wykopów na terenach niezabudowanych przewiduje się wykonać metodą na 
odkład. Nadmiar gruntu wywieźć na miejsce wskazane prze Gminę (składowisko odpadów).  
Podłoża filtracyjne  pod rurociągi wykonać 20 cm z piasku. Po ułożeniu rurociągi obsypać ręcznie 20 cm 
nad wierzch rury. Do obsypki  należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud , korzeni i kamieni. 
Można zastosować grunt rodzimy piaszczysty. W ulicach zasypy komór przewiertowych wykonać 
piaskiem. Całość zasypów zagęścić. 
Montaż rurociągów grawitacyjnych z rur PVC   
Montaż sieci kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych przeprowadzać należy zgodnie  
z Instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PVC. 
Do budowy przewodów mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń, wgnieceń, pęknięć 
oraz rys na powierzchniach. Przewody z PVC układać można  

w przedziale temperatur powietrza: +5  +30 C. 
Rury kielichowe łączone będą na wcisk z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacji sanitarnej, odpornych 
na działanie ścieków komunalnych.  
Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej mają zastosowanie normy: 
PN - 92/B - 10735 – Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze 
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PN - 92/B - 10729 – Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne 
BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania  
przy odbiorze. 
W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej, przez użytkownika , zaleca się   inspekcję 
powykonawczą kanału kamerą telewizyjną.  
 
Próba szczelności rurociągów  -grawitacyjnych 
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej. Przeprowadza się 
ją dla całego odcinka sieci od końcowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z 
przerwaniem odwodnienia wykopu. Próbę  wykonać należy zgodnie z normą PN-92/B-10735. 
 
Wykonanie obiektów budowlanych 
Konstrukcje obiektów podano na rysunkach. Technologia wykonania nie odbiega od typowych dla tych 
obiektów. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne  
Wszystkie łączenia na spaw i kołnierzowe oraz kształtki żeliwne i armaturę układaną  
w ziemi i wodzie, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Do izolacji stosować masę bitumiczną i taśmę 
DENSO. Na przejściach pod przeszkodami wykonywanymi metodą na rozkop, rury osłonowe stalowe 
należy zabezpieczyć poprzez posmarowanie  masą  bitumiczną i owinięcie taśmą DENSO (zwłaszcza 
końcówki  i spoiny spawalnicze). Końcówki rur osłonowych zaślepić pianką poliuretanową i opaską 
termokurczliwą. Nie przewiduje się zabezpieczeń dla elementów z stali nierdzewnej i PVC. 
 

5.4.  Odwodnienia 

Jak   wynika   z    Dokumentacji Geologicznej w podłożu pod warstwą gleby  lub nasypu występują 
wilgotne gliny pylaste i piaszczyste , piaski zaglinione lub piaski  z przewarstwieniami  piasków 
gliniastych.   

W obrębie terenu badań warunki  gruntowo-wodne są korzystne, nie wymagają odwodnienia. 
Wskazane jest aby wykonanie obiektu odbywało się w okresach suchych.  
Proponuje się , aby ustalenie kosztów  rzeczywistych ewentualnego odwodnienia nastąpił na podstawie 
dziennika pompowania, potwierdzonego przez inspektora nadzorującego budowę.  
 

5.5. Warunki BHP  
Wszystkie roboty związane wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być przeprowadzane  
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
montażowych, ziemnych, transportowych i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji 
technologicznej, należy zapewnić warunki BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy 
przy wykonywaniu robót. Obsługa będzie mieć charakter doraźny i winna być przeszkolona pod 
względem BHP. Przed  zejściem do studzienek należy je przewietrzyć za pomocą   przewoźnego   
agregatu  wentylacyjnego,  zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzony 
zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki 
Daryego. Schodzący  pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz.  
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP:  
 Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  1.10.1993  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
      w oczyszczalniach ścieków   (Dz.U. nr 96 poz.438),  
 Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy  
      przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  
 
6.  Charakterystyka terenu inwestycji 
     6.1. Opis istniejącego uzbrojenia 
      Rozpatrywany   obszar   administrowany   jest  przez  Urząd   Miejski w Niemodlinie.  
      Przedmiotowy    teren  jest  uzbrojony w urządzenia podziemne takie jak: kable energetyczne  
      niskiego i wysokiego napięcia, kable telekomunikacyjne, kanalizację telefoniczną, sieć  
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      wodociągową oraz kanalizację   deszczową. 
 6.2.Lokalizacja sieci 
 Całość trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  uwidoczniono na mapach  
     w skali  1 : 500. 
6.3.Stan prawny nieruchomości wymagający wywłaszczeń lub ograniczeń 
 Ograniczenia stałe 
  Projektowana  sieć  kanalizacji  sanitarnej ogranicza użytkowanie terenu w zakresie nowych  
    obiektów kubaturowych oraz urządzeń liniowych, a mianowicie : 

 odległość budynku od skrajnej krawędzi przewodu powinna być większa od 3m 

 przy skrzyżowaniu z siecią wodociągową należy zachować odległość 0,3m od góry/dołu rury 
przewodowej/ochronnej 

 pas kabli elektroenergetycznych  - 0,8 m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5 m pomiędzy ściankami 
    przewodów 

 gazociągi nie mogą przebiegać bliżej niż 1,5 m od osi przewodów  

 słupy   napowietrznych   linii   elektroenergetycznych  n.n    i    linii   telekomunikacyjnych 
    w   odległości  nie  mniejszej  niż  2,0 m  od  rurociągu 

 pas drzew w odległości nie mniejszej niż 2,0 m  
 Ograniczenia czasowe 
W  związku   z   prowadzonymi   robotami, przewidziano   ograniczenia   czasowe   poprzez wyłączenie 
(na czas robót ) z ruchu kołowego  części ulic.                   
 
7. Dane o ochronie zabytków  
Projektowany obiekt kanalizacji sanitarnej  nie koliduje z istniejącymi obiektami wpisanymi do  rejestru 
zabytków i zlokalizowanymi na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten zgłosić do Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział Opole celem sprawowania 
nadzoru. 
 

8. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 
Projektowana sieć kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie ścieków bytowych z gospodarstw 
domowych. System ten jest wykonany z rurociągów całkowicie szczelnych nie oddziaływujących na teren 
przyległy. Ścieki pobierane systemem sieci, będą odprowadzane do oczyszczalni  w Gościejowicach. 

 
9. Decyzje, opinie, uzgodnienia               

 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin 
Burmistrz Niemodlina ul. Boh. Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin – wypis z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina – pismo IP – 7323 – 79 / 05 z dnia  25.10.2005 r, 
 
 
 Dowód stwierdzający prawo dysponowania terenu  
Projektowaną kanalizację  uzgodniono z właścicielami gruntu w zakresie:  
1. Lokalizacji na działce  
2. Wykonanie poprzez czasowe wejście na teren  działki  zgodnie  z przedstawionym do wglądu   

projektem.  
Użytkownicy terenu wydali oświadczenia wyrażające zgodę na realizację projektowanych obiektów 
kanalizacyjnych.  
Potwierdzenie zgody zamieszczono w załączniku do projektu budowlanego. 
 Opinie i uzgodnienia    
Projektowane  urządzenia  kanalizacji  sanitarnej  uzgodniono z następującymi  instytucjami :     
1. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji   Projektowych w Opolu – opinia Nr GK.7442-1 
      z dnia 2005-12-1    ,     
2. Burmistrz Niemodlina ul. Boh. Powstań Śląskich 37; 49-100 Niemodlin – wypis z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina – pismo IP – 7323 – 79 / 05 z dnia  
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25.10.2005 r, 
3. Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu, 45-084 Opole ul. Strzelców Bytomskich 7 – 
       pismo ZDP – 1-/5445/100/2005  z dnia 26.10.2005r, 
4.  Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar Pionu sieci w, 45-241 Opole  ul. Sosnkowskiego 20  
      – pismo SSO/Z/1011/2005/AD  z dnia 24.10.2005 r. 
5. „ ENERGIAPRO”. Opole – pismo DD3/TE3/6426/12013/05  z dnia 03.11.2005r, 
6.  Górnoślaska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o. w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu   
      45-071 Opole ul. Armii Krajowej 2   – pismo        TE/R-355/05  z dnia 17.10.2005r,  
7.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie z siedzibą Oczyszczalnia Scieków Gościejowice  
      Małe 12, 49-100 Niemodlin – zapewnienie odbioru - pismo KT-7442-2/05 z dnia 03.11.2005r  
 8.  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie z siedzibą Oczyszczalnia Scieków Gościejowice  
      Małe 12, 49-100 Niemodlin – uzgodnienie trasy kanalizacji  - pismo KT-IV-7442-1/05 z dnia  
      26.10.2005r. 
9. Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Środowiska i Rolnictwa; 45-082 Opole  ul. Piastowska 14  
        – pismo ŚR.IV.6638-116/05 z dnia 2005.10.25 
10. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu, 45-082 Opole ul. Piastowska 14 – pismo  Nr   
        WUOZ – III-KS-60-89/05 z dnia 18.10.2005r. 
11. J.W. Nr 1499 Bytom – uzgodnienie 2544/05 z dnia  12.10.2005 r, 
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1.   Podstawa prawna 

1.  Ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718.  
      art. 20. ust.1. pkt. 1b, 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 08 2003 r. w sprawie  

 szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz   
 szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie  
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Dz.U. 02.151.1256 z dnia 17.09.2002r 

 

 2.   Zakres robót 

Inwestycja stanowi zadanie „ Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 

           w ulicy Gościejowickiej w Niemodlinie „ 
Inwestor; Gmina Niemodlin 
 

Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję              
 

3.1. Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję   

 
LP 

 
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 

 
JEDN. 

   
ILOŚĆ 
 

1 2 3 4 

 
 
 
 
1. 

 
SIEĆ  KANALIZACJI  SANITARNEJ   GRAWITACYJNEJ 
W NIEMODLINIE : 
 
Całkowita  długość kanałów grawitacyjnych 
- rury PVC Dz  250 mm  
- rury PVC Dz  200 mm 
 

 
 
 
 

mb 
mb 

       mb 

  
 
  
  

       264,0 
       218,0 
        46,0    

  

 
2. 

 
Urządzenia na sieci kanalizacyjnej 

- studzienki  B 40 1200 mm 

 
 

szt 
 

 
 

11 
 

 
3.  
 

 
Przejście pod drogą  powiatową przewiertem  
- 406,4 x 8,8 stal. 
- 323,9 x 8,0 stal. 
 

 
 

mb 
mb 

 
 

 22,0 
 20,0 

 

 
4. 
 

 
Rury ochronne dwudzielne na kable energ, telekom. i 

wodociąg - 110 mm typu AROT (4 szt x 2,0 m) 
 

 
mb 

 
8 

 
 
 
5. 

 
PRZYŁĄCZA   KANALIZACJI   SANITARNEJ   
GRAWITACYJNEJ   W NIEMODLINIE : 
Całkowita  długość  przyłączy grawitacyjnych 
- rury kanalizacyjne  PVC  Dz 160 mm 
- rury kanalizacyjne  PVC  Dz 200 mm 
 

 
 
 

mb/szt 
mb/szt 
mb/szt 

 
 
 

148,0 / 5 
 68,0 / 2 
 80,0 / 3 
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6. 
 

 
Studzienki kanalizacyjne 

- studzienki Wawin   425 mm 
 

 
 

szt 
 

 
 

5 
 

 
7.  
 

 
Rura ochronna pod ciepłociągiem  
- 323,9 x 8,0 stal. 
 

 
 

mb 

 
 

 4,0 
 

 
8. 
 

 
Rury ochronne dwudzielne na kable energetyczne 

- 110 mm typu AROT (4 szt x 2,0 m) 
 

 
mb 

 
8 

 
Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich obiektów. 
Wykonanie podzielić na odcinki; przewierty i wykopy otwarte. 
Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzić po uprzednim zgłoszeniu i pisemnym 
uzgodnieniu terminów z ich właścicielami.  
Dla całości opracować harmonogram robót, którego integralna częścią jest Plan BIOZ. 
Plan BIOZ opracować w oparciu o dokumentację z uwzględnieniem oferty wykonawcy robót i 
informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. 
Plan BIOZ aktualizować przed rozpoczęciem robót, przy wszystkich czynnościach zamiennych.  
  
  
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegającychadaptacji i rozbiórce 

 
Nie przewiduje się. 
 
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

 
      Elementy stwarzające zagrożenie to; 
 linie napowietrzne energetyczne niskiego i średniego napięcia, 
 kable podziemne, energetyczne niskiego i średniego napięcia, 
 droga powiatowa nr 1510 Niemodlin - Gracze – ul. Gościejowicka w Niemodlinie 

 
5.   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to; 
 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 

1,0 m dla wykonania kanałów, rurociągów i przepompowni. 
 

  W technologii wykopów zastosować; 
- długość odcinka wykopu wraz z wykonaniem kanału dostosować do 1 zmiany  

     tj. ca 10-20 m/dobę, 
- zastosować pełne ubezpieczenie ścian wykopu, 
- zasypy w całym profilu zagęścić zgodnie z projektem, 
 wykonywanie komory przepompowni  i przyłącza energetycznego, stwarza ryzyko upadku 

z wysokości ponad 5 m, 
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 roboty rozładunkowe i montażowe wykonywane przy pomocy dźwigów, 
 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, 
 roboty prowadzone w drogach : wojewódzkiej  i drogach gminnych w Szczytach 
 roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych , komorze przepompowni 

           i komorach przewiertów; 
 roboty budowlane przepompowni przy montażu elementów studni o masie 

przekraczającej 1,0 t. 
 
 

6.  Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót 

 
Roboty będą prowadzone głównie w ulicach. 
Prowadzić je zgodnie z zatwierdzoną „Organizacją ruchu na czas wykonania robót”. 
Ponadto  organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z; 
 „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 

poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. 
 Załącznikiem do ww. „Instrukcji”„Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych” 
 Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21.06.1999 r. w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych. 
 Prawem o ruchu drogowym  
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07. 1999r  

      w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 
Na dojściach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  
i mostki przejazdowe.  
 

7.   Instruktaż pracowników 

 
Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP, z uwzględnieniem specyfiki 
robót kanalizacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy; 
a).  w okresie wykonawstwa 

Wszystkie roboty związane z wykonaniem obiektów i z montażem sieci winny być 
przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót montażowych, ziemnych, transportowych  
i obsługi sprzętu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, należy zapewnić 
warunki BHP zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych  z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13.  poz. 93). 
b)  w okresie próbnej eksploatacji (przy czynnej sieci kanalizacyjnej) 

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz 
w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 
Przystępujący do pracy winni posiadać odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej. Przed  
zejściem do zbiornika-studni należy opróżnić go ze ścieków i przewietrzyć za pomocą   
przewoźnego   agregatu  wentylacyjnego,  zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na 
godzinę. Przewietrzony zbiornik należy sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą 
wykrywacza gazów lub lampki Daryego. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub 
remontu pomp itd. urządzenia powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed 
przypadkowym włączeniem. 
Schodzący  pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany z zewnątrz. 
Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz 
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zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkowa.  
Do oświetlenia kanałów używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 
24 V lub latarek kieszonkowych.  
Używanie otwartego ognia jest zabronione.   
Wejście do zbiornika przepompowni i studzienek winno spełniać formalne wymogi określone w § 
57. 2.3. Dz. U. 96. poz .437. i w art. 226 KP. dotyczące oceny ryzyka. 
W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie 
lekarskie. 
Wyposażenie pracowników przepompowni i kanalizacji; sprzęt ratunkowy; szelki i liny 
bezpieczeństwa, lampę bezpieczeństwa do pracy w atmosferze gazów palnych  
i wybuchowych, maskę z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz lub aparat tlenowy lub aparat 
powietrzny, latarki kieszonkowe, drabina typu strażackiego z hakiem o długości sięgającej dna 
zbiornika przepompowni - studni, w przypadku braku drabiny zamocowanej na stałe lub braku 
stopni złazowych, apteczka z podręcznymi środkami opatrunkowymi, obsługiwana przez 
przeszkolonego pracownika, hełmy ochronne. 
Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:  
Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia  1.10.1993  r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków   (Dz.U. nr 96 poz.438),  
Rozporządzenie  MGPiB  z  dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy 
eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).  
Kodeks Pracy art. 226. 
 
 

8.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy 

 
Materiały dostarczać bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego 
przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się  
osób przypadkowych. 
Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig. 
 
Warunki awaryjne; 
Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót. 
W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne.  
Przechowywanie dokumentacji; 
 

Dokumentację budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywać 


