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OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  ORAZ PROJEKTU 

BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO   BRANśY SANITARNEJ..  
Nazwa przedsięwzięcia   : Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi  
                                domków jednorodzinnych w miejscowości Świedziebnia. 
 
Nazwa obiektu    : Kolektor kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla mieszkaniowego 
                              nr 1 w m. Świedziebnia usyt. na dz. nr 336/1, 359/1, 350. 
                             Kolektor kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla mieszkaniowego 
                             nr 2 w m. Świedziebnia usyt. na dz. nr 359/11, 369/16, 366/12, 365/10,  
                             361/24, 360/17, 369/13, 369/11. 
 
1.Podstawa opracowania. 
    Podstawą opracowania projektu budowlano-wykonawczego  branŜy sanitarnej dla zakresu 
budowy sieci kanalizacji deszczowej do obsługi  osiedli mieszkaniowych domków 
jednorodzinnych w m. Świedziebnia  stanowiącego samodzielne opracowanie ,uzgodnione i 
skoordynowane z pozostałą infrastrukturą techniczną przewidzianą do realizacji w pasie 
drogowym  dróg wewnątrzosiedlowych są:        
� Zlecenie Gminy Świedziebnia  
� Mapa sytuacyjno-wysokościowa pasa drogowego w skali 1:1000 
� Pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe. 
� Decyzja lokalizacyjna celu publicznego na realizację przedsięwzięcia  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. 
nr 202/2004 ,poz.2072) 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126) 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. nr 115 ,poz. 1229 ze zmianami) 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami)  
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r (dz. U. nr 168,poz.1763) oraz 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. nr 137 , poz. 987) w 
sprawie warunków jakie naleŜy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi , 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  . 

� Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg  
� Warunki techniczne dla budowy kanalizacji deszczowej  
� Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze ze zleceniodawcą. 
 
2.Zakres opracowania. 
 Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy  branŜy sanitarnej dla zakresu 
budowy sieci kanalizacji deszczowej w obszarze osiedli domków jednorodzinnych  w m. 
Świedziebnia , składającej się z dwóch samodzielnych kolektorów deszczowych włączonych 
do  istniejącego odbiornika wód w formie melioracji podstawowej wraz z kosztorysem 
inwestorskim oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót (SST) .  
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 3.Istniejące zagospodarowanie pasa robót. 
Planowana do budowy infrastruktura techniczna w formie kanalizacji deszczowej jest 
usytuowana w istniejącym pasie drogowym ulic osiedlowych   o nawierzchni asfaltowej   ,  
usytuowanych  w obszarze Gminy wiejskiej Świedziebnia,  na osiedlu zabudowy 
mieszkalnej- domków jednorodzinnych.. Szerokość pasa drogowego jest zróŜnicowana i  
wynosi 10-14m. Istniejące odwodnienie pasa drogowego-powierzchniowe w znacznym 
zakresie przez infiltracje w grunt powoduje w czasie opadów atmosferycznych podtapianie 
konstrukcji jezdni  z okresową utratą nośności .  
 
3.1.Warunki gruntowo-wodne 
W podłoŜu  w/w ulic zalegają grunty róŜnorodne (średnio przepuszczalne i 
nieprzepuszczalne) . Charakter i zakres robót  nie wymaga przeprowadzania odrębnych badań 
geotechnicznych podłoŜa ze względu na przeprowadzenie badań geotechnicznych dla potrzeb 
budowy kanalizacji sanitarnej w/w ulicach , które są w posiadaniu zleceniodawcy i z którymi 
zapoznali się projektanci  przedmiotowego przedsięwzięcia.   
Na podstawie w/w badań naleŜy przyjąć, iŜ w podłoŜu występują tzw. proste warunki 
gruntowe. Przewidywane roboty kwalifikują projektowany odcinek robót do pierwszej 
kategorii geotechnicznej , zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli z dnia 
24 września 1988r (Dz. U. Nr 126,poz.839). 
 
4. Cel i uzasadnienie realizacji przebiegu kolektorów odwadniających pas drogowy.. 
Ciąg ulic wewnątrzosiedlowych wraz z zabudową mieszkalną jednorodzinną przylegającą do 
pasa drogowego wymaga odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem 
do istniejących w strefie przedsięwzięcia odbiorników wód opadowych i roztopowych w 
formie melioracji  podstawowej ( sieć kolektorów melioracyjnych i rowów otwartych.). 
Projektowany sposób odwodnienia pasów drogowych ulic wewnątrzosiedlowych na osiedlu 
OM1 i OM2 – zebranie wód opadowych i roztopowych do przykrawęŜnikowych wpustów 
ściekowych typu ulicznego zamontowanych na studniach wpustowych ,betonowych o 
średnicy fi-500mm ,z osadnikiem . Odprowadzenie wód opadowych ze studni wpustowych za 
pośrednictwem podejść z rur PCV o średnicy fi 160 mm do studni kanalizacyjnych zbiorczo-
przelotowych  , wykonanych jako betonowe o średnicy  fi-1000 mm z osadnikiem o gł. 0- 400 
mm. Studnie połączone kolektorami z rur PCV-u o średnicy dostosowanej do ilości 
przepływających ścieków i wynoszące 300mm.  Poszczególne kolektory po zabraniu ścieków 
studni zbiorczej ,oczyszczeniu ich w separatorach  zrzucają wody do istniejących kolektorów 
melioracyjnych w miejscach wskazanych przez administratora sieci wg warunków 
technicznych. 
 
5. Stan projektowany  przebudowy i rozbudowy odwodnienia ulic. 
5.1.  Rozwiązanie sytuacyjne . 
Odwodnienie osiedla domków jednorodzinnych  nr 1 i 2 w Świedziebni  wraz z  pasem 
drogowych ulic wewnątrzosiedlowych zaprojektowano jako powierzchniowe spadkami 
poprzecznymi i podłuŜnymi do systemu kanalizacji deszczowej za pośrednictwem wpustów 
deszczowych włączonych do kanalizacji deszczowej w formie kolektorów . Wpusty 
deszczowe uliczne typu cięŜkiego D400 , połączone za pomocą przykanalików z rur PCV 
Ø160 mm. Studzienki uliczne betonowe Ø500 z osadnikiem. 
Projektowane przebiegi głównych przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC  o średnicy 
Ø300mm., zlokalizowano w pasie drogowym ulic wewnątrzosiedlowych  ,stanowiących 
własność Gminy Świedziebnia.. Infrastrukturę  - kolektory deszczowe zlokalizowano w 
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odległości 0,5-1,2 m od krawęŜnika jezdni i w odl.1,0m od istniejącego kolektora kanalizacji 
sanitarnej. Szczegółowy przebieg uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu.. 
5.1.1. Odwodnienie  osiedla domków jednorodzinnych nr 1  poprzez kolektor kanalizacji 
deszczowej  ułoŜony w pasie drogowym ulicy wewnątrzosiedlowej przebiegającej działkami  
nr 336/1, 359/1, 350.  
Zakres robót projektowanej kanalizacji deszczowej ciągu D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9-
D10  i D-9-sD1-D11m - kanał deszczowy Ø300 mm  - 353+13 mb  
- typowe studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm – szt.11  ( w tym 1 szt. na sieci melioracyjnej 
istniejącej) 
- wpusty uliczne Ø 500 mm – szt. 10  
-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z By-pass-em  wewnętrznym  
zintegrowany  z osadnikiem  i samoczynnym zamknięciem odpływu typ SEP-20/100-1-4,0 o 
przepustowości nominalnej 20l/s ( przepustowość max 100l/s). 
5.1.2. Odwodnienie  osiedla domków jednorodzinnych nr 2  poprzez kolektor kanalizacji 
deszczowej  ułoŜony w pasie drogowym ulicy wewnątrzosiedlowej przebiegającej działkami  
nr 359/11, 369/16, 366/12,365/10,361/24,360/17,369/13,369/11..  
Zakres robót projektowanej kanalizacji deszczowej ciągu D21-D22-D23-D24-D25-D26-D27-
D28-D29-D30  i D-30-sD2-D31-D32m - kanał deszczowy Ø300 mm  - 385+113 mb  
- typowe studnie kanalizacyjne Ø 1000 mm – szt.11  (+1 szt. na sieci melioracyjnej 
istniejącej) 
- wpusty uliczne Ø 500 mm – szt. 10 
-separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z By-pass-em  wewnętrznym  
zintegrowany  z osadnikiem  i samoczynnym zamknięciem odpływu typ SEP-20/100-1-4,0 o 
przepustowości nominalnej 20l/s ( przepustowość max 100l/s). 
5.2. Stan i skład odprowadzanych  wód opadowych. 
Odprowadzane wody opadowe winny odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu  
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. nr 137 poz. 984) w sprawie warunków 
jakie naleŜy spełniać oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  dla środowiska 
wodnego. 
Stan i skład wód opadowych nie moŜe przekroczyć: 
Zawiesina 100mg/l 
Substancje ropopochodne 15 mg/l. 
5.3. Obiekty obce tworzące kolizje z trasą drogi. 
 W pasie drogowym projektowanych ciągów komunikacyjnych  występują lub zostały 
zaprojektowane do wybudowania przed ułoŜeniem nawierzchni ulic inne elementy 
infrastruktury technicznej i tak w obrębie projektowanych  jezdni  występują następujące 
media: 
- sieć kanalizacji sanitarnej komunalnej (wiejskiej)  
- siec wodociągowa miejska  
- sieć energetyczna kablowa i słupowa  
-sieć telekomunikacyjna będąca w administracji TT  
- sieć telefonii kablowej  
Których przebieg wraz z  wskazaniem punktów kolizji został wykazany na planszy 
zagospodarowania uzgodnionej przez PZUD Brodnica. Przewidziano regulację 
wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej ,zaworów i zasuw wodociągowych 
usytuowanych w pasie drogowym oraz przestawienie słupa instalacji teletechnicznej wraz z  
jego podłączeniem do pozostałych elementów sieci telefonicznej.  
Nie przewiduje się przebudowy urządzeń energetycznych. 
5.4.Obliczenia spływu wód opadowych z odwadnianego terenu. 
Wg załączonych do opisu obliczeń. 
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6. Projektowane rozwiązania materiałowe. 
6.1. Przewody. 
Przewody ( kolektory i podejścia) zaprojektowano w technologii rur kanalizacyjnych  z 
tworzyw sztucznych t. PCV do budowy sieci kanalizacyjnych do bezciśnieniowego transportu 
ścieków o średnicach podanych na profilach. Przewody połączeniowe od wpustów 
(podejścia)  o średnicy 160mm. Połączenia kielichowe uszczelnione przy pomocy gumowego 
pierścienia uszczelniającego. Zaprojektowano rury o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek : 
Φ315/7,7 mm; Φ300/9,2 mm; Φ160/4,0 mm; 
6.2.  Studnie rewizyjne . 
Zaprojektowano studnie  rewizyjne w wykonaniu tradycyjnym  z kręgów betonowych o 
średnicy  Φ1,0m . Dopuszcza się realizacje studzienek  przelotowych-inspekcyjnych  w 
technologii PVC lub PE. Wykonując studnie rewizyjne w technologii tradycyjnej , na budowę 
naleŜy dostarczyć  gotowe komory przepływowe  studzienek z wykonanymi w dnie kinetami, 
jak równieŜ z  wbudowanymi przejściami szczelnymi dla rur kanałowych PVC dla 
określonego typu, średnicy  i projektowanej ilości. Studzienki betonowe o średnicy Φ 1,0 m 
projektuje się w konstrukcji  Ŝelbetowej mieszanej, komora przepływowa – prefabrykowana , 
monolityczna, pozostałe części  z prefabrykatów Ŝelbetowych ( kręgi komina studni, pierścień 
odciąŜający, płyta nastudzienna  z otworem na właz  Ŝeliwny typu średniego. Studnie  
przekryte płytą  pokrywowa na obciąŜenie 300kN  - wykonać bez pierścieni odciąŜających. 
Włazy Ŝeliwne typu przejazdowego ( 25t). Uszczelnienie pomiędzy przejściem szczelnym a 
rurą – wykonać na uszczelkę gumową. 
6.3. Wpusty deszczowe uliczne. 
Zaprojektowano  studnie wpustowe uliczne w technologii tradycyjnej , betonowe o średnicy 
Φ500 mm, normalne z osadnikiem o gł. 25-50 cm  ,bez syfonu. Komorę osadczo-
przepływową  naleŜy dostarczyć jako gotową z wbudowanym przejściem szczelnym  dla 
odpływu. Pozostałe elementy  z prefabrykatów betonowych lub Ŝelbetowych- rur betonowych 
Φ500mm o wysokości 250,500 lub 750 mm , Ŝelbetowego pierścienia odciąŜającego , wpustu  
Ŝeliwnego  D250 o wymiarach 500/390 mm. 
 
7. Głębokość posadowienia projektowanych kanałów.  
Posadowienie projektowanych kolektorów i podejść uwidoczniono na  profilach podłuŜnych 
przyjmując za zasadę, Ŝe przykrycie kanału odwadniającego  gruntem wynosi min. 1,0 m.. 
O niwelecie projektowanego kanału deszczowego zdecydowały następujące uwarunkowania: 
- wysokość połoŜenia (zagłębienie) istniejącego kanału stanowiącego odbiornik wód 
opadowych, 
-zapewnienie moŜliwości bezkolizyjnego krzyŜowania się projektowanych kanałów z 
istniejącym uzbrojeniem terenu. 
W przypadku budowy nowych odcinków  mogą sporadycznie wystąpić kolizje kolektorów i 
przewodów przyłączeniowych z inną infrastrukturą techniczną , które naleŜy w ramach 
nadzoru autorskiego dla kaŜdej sytuacji rozwiązywać indywidualnie na placu budowy. 
Projektowane jako dobudowa i przebudowa oraz budowa   odcinki kolektorów deszczowych  
oraz podejść do studni wpustowych , posadowiono na 10-15 cm podsypce piaskowej . 
Zasypkę kolektorów i podejść wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur kanalizacyjnych . 
Jest to sprawa bardzo waŜna ,szczególnie w zakresie obsypki bocznej przewodów. 
 
8.Wykonawstwo robót. 
Wykonawstwo robót rozpocząć od wykonania całości robót odwodnieniowych w zakresie 
budowy kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejących kolektorów melioracyjnych  
8.1. Roboty ziemne. 
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Przed przystąpieniem do robot ziemnych wyznaczyć osie kolektorów poprzez załoŜenie 
„ świadków” . W  miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy próbne , 
celem dokładnego zlokalizowania przeszkód.  
W trakcie robót przestrzegać ustaleń zawartych w normach : 
PN-53/B-06584, PN-68/B-06050, PN-83/8836-02, PN-86/B-02480 oraz obowiązujących 
warunków technicznych wykonania robót. 
Roboty wykonywać odcinkowo .Ze względu na występowanie w strefie układania kolektorów 
gruntów gliniastych, na dnie wykopu strefy kanałowej konieczne jest wykonanie warstwy 
odsączającej z gruntu piaszczystego o gr. min. 10 cm. Bezpośrednio przed układaniem rur  
kanałowych naleŜy wykonać wyprofilowanie w/w dna wykopu z podsypaniem podsypką 
piaskową w celu nadania projektowanego spadku oraz dostosowania do  kształtu rury. Odkład 
urobku z wykopu wykonawca moŜe realizować tylko po jednej stronie wykopu , w odległości 
min. 0,6m od krawędzi wykopu i tylko na odcinkach gdzie będzie miejsce . Generalnie 
przewiduje się , Ŝe urobek z wykopu będzie odwoŜony na tymczasowe składowisko 
usytuowane w odległości <1,0km od placu robót. 
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne wykazują ,Ŝe w okresie wysokiego poziomu wód 
gruntowych istnieje  moŜliwość występowania wody gruntowej w poziomie posadowienia 
kolektorów . W takim wypadku będzie potrzeba odwodnienia wykopów  z pomocą filtrów . 
Ilość i rozstaw filtrów naleŜy dobrać na podstawie wstępnego pompowania bezpośrednio na 
placu budowy. 
Projektowane kolektory wykonać w wykopach ciągłych , wąskoprzestrzennych o ścianach 
pionowych umocnionych – odeskowanych i rozpartych.. Minimalna szerokość wykopu w 
świetle obudowy  dla średnicy przewodu 200-300 mm wyniesie 90cm. Odległość pomiędzy 
obudową  wykopu , a zewnętrzną ścianą rury kanałowej , z kaŜdej strony nie moŜe być 
mniejsza niŜ 30 cm.  
O rodzaju materiałów na odeskowanie ścian wykopów  zadecyduje wykonawca robot ,w 
zaleŜności od posiadanego sprzętu i stosowana przez siebie technologie umocnień tj.: przy 
uŜyciu bali drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunków klatkowych. Odeskowanie i 
rozparcie ścian wykopu naleŜy realizować stopniowo w miarę głębienia wykopu. Ze względu 
na grunty luźne przestrzeń niedeskowana nie moŜe przekraczać 40 cm , a ostatnia deska 
obudowy musi wystawać ponad powierzchnie terenu min. 15 cm, celem zabezpieczenia 
wykopu przed obsuwaniem gruntu oraz spływem wód opadowych. Podczas trwania robot 
montaŜowych naleŜy okresowo sprawdzać sztywność wykonanych rozpór.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wykopów pomostami z bali lub kładkami 
dla pieszych w miejscach przejść dla pieszych lub przejazdu pojazdów.  
Wykopy naleŜy zabezpieczyć barierka o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlić światłami 
ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne  (uwzględnione w Tymczasowej Organizacji 
Ruchu –opracowanej na czas robót budowlanych) wykonawca winien uzgodnić z 
administratorem drogi i  zatwierdzić w organie odpowiedzialnym za organizację ruchu na 
szczeblu powiatu. 
Wszystkie napotkane przeszkody podziemne , na etapie wykonywania wykopów , 
wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed uszkodzeniami , a w razie potrzeby , 
podwiesić na odpowiedniej konstrukcji w sposób zapewniający właściwą eksploatację. 
8.2.Roboty montaŜowe -układanie przewodów kanalizacyjnych. 
Do budowy kanałów naleŜy uŜyć rur i kształtek PVC nieuszkodzonych. Układanie 
przewodów prowadzić w temperaturze +5°C na wyprofilowanym i przygotowanym podłoŜu 
wg opisu w p-cie – roboty ziemne. 
Budowę kanalizacji rozpocząć od studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych ,posadowionych 
zgodnie z zaprojektowanymi rzędnymi. Budowę kanału prowadzić pomiędzy punktami 
węzłowymi od rzędnych niŜszych do wyŜszych. Rurę ułoŜona na projektowanych rzędnych , 
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naleŜy podbić na całej długości rury z obu stron. W miejscach złączy kielichowych wykonać 
dołki montaŜowe o głębokości około 10 cm dla umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury 
w kielich juŜ ułoŜonej rury. UłoŜony odcinek rury kanałowej ,po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości jej spadku naleŜy obsypać piaskiem  do wysokości 30 cm nad wierzch rury . 
Dołki montaŜowe zasypać dopiero po próbie szczelności złącz ułoŜonego kanału. 
Roboty montaŜowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi cz.II 
„Roboty instalacji sanitarnych przemysłowych”. W trakcie montaŜu rur przestrzegać 
dodatkowo –instrukcji projektowania i budowy kanałów w danym systemie oraz warunków 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanych przez :”Polska Korporacja 
Technologii Sanitarnych „. 
8.3. Zasypka  kanałów i zagęszczenie gruntu. 
Zasypkę kanału naleŜy realizować w dwóch warstwach: 
-warstwa ochronna rury kanałowej o wysokości min. 30 cm ponad wierzch przewodu, 
Warstwa zasypki do powierzchni projektowanego terenu ( lub dołu nawierzchni drogowej). 
Zasypkę  kanału na obiektach drogowych prowadzić w trzech etapach: 
Etap I  - wykonanie ręczne  zasypki ochronnej rury kanałowej  z wyłączeniem odcinków na 
połączeniach rur. 
Etap II – wykonanie zasypki ochronnej w miejscach połączenia kielichowego  rur –po 
wykonaniu próby szczelności. 
Etap III -  wykonanie zasypki  wykopu gruntem rodzimym , warstwami o gr. do 30 cm  z 
równoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowania i rozpór ścian wykopu. Zasypkę  
wykopu zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=90% ,Id=98%. 
8.4. Próby szczelności . 
Projektuje się przeprowadzenie próby szczelności rur PVC na eksfiltrację wody z przewodu 
oraz infiltrację wody do przewodu. Próbę na eksfiltracje przeprowadzić w pierwszej 
kolejności , odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi ( o długości około 50m) 
Wszystkie otwory danego przewodu zakorkować –na okres próby. Rurociąg z rur PVC 
poddać próbie ciśnienia o wartości 3,0m.s.w. Badany przewód powinien przed próbą pozostać 
przez jedną godzinę całkowicie napełniony wodą. Czas próby powinien wynosić 15 minut. Na 
złączach kielichowych nie powinny pojawić się krople wody. Rurociąg uwaŜa się za szczelny, 
kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby ( 15 min) , nie wynosi 
więcej niŜ 0,02 dcm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego złącza kielichowego 
rury, złącza naleŜy wymienić a próbę szczelności powtórzyć. 
8.5. Odbiory. warunki BHP oraz uwagi końcowe. 
a) Roboty naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych oraz warunkami BHP. 
b)Roboty oznakować i zabezpieczyć na okres dzienny i nocny  zgodnie z zatwierdzoną 
Tymczasową Organizacją Ruchu  opracowaną przez wykonawcę robót oraz z zastosowaniem 
kładek i barierek ochronnych oraz oświetlenia  wykopów. 
c)Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni być przeszkoleni w zakresie BHP  dla kaŜdej 
grupy robót. 
d)Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi  budowy 
przewodów , przepisami branŜowymi itp. ,a w szczególności  PN-83/8836-02.Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte pod przewody wodno-kanalizacyjne –warunki techniczne wykonania. 
 
6. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 
Projektowane roboty odwodnieniowe obejmujące budowę kanalizacji deszczowej  zbierającej 
wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego ulic wewnątrzosiedlowych oraz osiedla 
zabudowanego zabudową mieszkalną jednorodzinną ,będą miały istotny wpływ na 
bezpieczeństwo uŜytkowników w/w dróg.   
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Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego  zostaną prawidłowo zebrane i odprowadzone  
do istniejących odbiorników – kolektorów melioracji podstawowej terenu zabudowanego 
usytuowanych w pasach drogowych sąsiednich ulic , co zapobiegnie tworzeniu się rozlewisk i 
kałuŜ zarówno w okresie letnim jak i zimowym. 
Wykonanie zaprojektowanych robót  spowoduje ,Ŝe zostaną polepszone warunki ochrony 
środowiska – wyeliminowanie ewentualnych zanieczyszczenia gleby i wody. 
Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko . 
 
7. SKRÓCONA  INFORMACJA  DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTAWA I  
        OCHRONY ZDROWIA 
Budowa - odwodnienia dla obszaru zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej w m. Świedziebnia  
w zakresie objętym niniejszym opracowaniem - wymaga opracowania przez kierownika 
budowy „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)  
Podstawa opracowania . 

Podstawę opracowania  „ Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” są: 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony 
zdrowia ,Dz. U.  nr 120/2003 poz. 1126 , z późniejszymi zmianami 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106,poz. 1126, z 
późniejszymi zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47,poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych ,budowlanych, drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,poz. 1263) 
 

7.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
Projektem objęto kanalizacje deszczową , która ma za zadanie odprowadzenie wód 
opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz jezdni asfaltowych wraz z przyległym 
terenem , w osiedlu  domków mieszkalnych nr 1 i nr 2 w Świedziebni. Realizacja moŜe być 
wykonana w dwóch niezaleŜnych etapach tj. oddzielnie dla osiedla nr 1 i osiedla nr2. 
Odbiornikiem wód deszczowych  będą istniejące kolektory melioracyjne, włączenie 
projektowanych sieci do istniejących kolektorów poprzez  studnie przyłączeniowe. Przed 
odprowadzeniem ścieków do odbiornika wody zostaną podczyszczone w separatorach. 
Kanalizacje deszczową zaprojektowano z rur PCV-u o średnicy 160 i 315 mm. Rury 
posadowić na podsypce z drobnego Ŝwiru o gr. w-wy 10-15 cm. W przypadku gdy podłoŜe 
rodzime stanowią piaski  lub Ŝwiry – z podsypki moŜna zrezygnować. Połączenie rur- 
kielichowe  z uszczelnieniem na uszczelki gumowe. MontaŜ prowadzić  zgodnie z instrukcją  
producenta. 
Uzbrojenie sieci stanowią studnie rewizyjne wykonane z kręgów betonowych o śr. 1,0 i 1,2m, 
przykryte włazami  Ŝeliwnymi t. przejazdowego  oraz wpusty uliczne.  
 
7.2. Wykonawstwo robót. 
Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji deszczowej przewiduje się  do wykonania : 
mechanicznie 80%  oraz 20% metodą ręczną. 
Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych bez deskowania lub z 
deskowaniem aŜurowym. 
 



Projekt budowlano-wykonawczy : Budowa sieci KD  OM w Świedziebni.  Inwestor: Gmina Świedziebnia 
__________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Zakład Usług Inwestycyjnych IWANUS,87-300 Brodnica, ul .Nowa 41a, tel.  0+56-4932750 

10 

Ze względu na bliŜej nieokreślony rodzaj gruntu w podłoŜu  , ich przydatność do zasypki 
naleŜy ocenić w trakcie wykonywania wykopów , ewentualnie dokonać wymiany gruntu na 
grunty piaszczyste. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych przestrzegać warunków podanych w : 
Norma BN-83/8833-02 
-instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych  z rur PVC –dostarczonej 
przez producenta rur 
- obowiązujące przepisy BHP 
-norma PN-62/8336-01 
-norma PN-688-0450 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne , naleŜy powiadomić 
uŜytkownika sieci  i uzgodnić przy udziale inspektora nadzoru dalszy tok postępowania. 
Roboty wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych. 
 
 
                                                                                                                               Opracował : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
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STRONA KOŃCOWA 
DO  PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA  

I PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO   
Nazwa przedsięwzięcia   : Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi  
                                domków jednorodzinnych w miejscowości Świedziebnia. 
 
Nazwa obiektu    : Kolektor kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla mieszkaniowego 
                              nr 1 w m. Świedziebnia usyt. na dz. nr 336/1, 359/1, 350. 
                             Kolektor kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla mieszkaniowego 
                             nr 2 w m. Świedziebnia usyt. na dz. nr 359/11, 369/16, 366/12, 365/10,  
                             361/24, 360/17, 369/13, 369/11. 
 
 Projekt budowlano - wykonawczy  branŜy sanitarnej dla w/w zadania  oprawiony w sposób 
trwały, zawiera  ….. kart  spiętych i ponumerowanych wraz ze „stroną końcową”. 
 
                                                 Sporządził : Projektant - mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 
                                                      ......................................... 
 
Brodnica , dnia 10.06.2010 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE: 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam , Ŝe  projekt 
budowlano-wykonawczy  branŜy drogowej z  zagospodarowaniem terenu   
dla przedsięwzięcia : Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi  
                                domków jednorodzinnych w miejscowości Świedziebnia. 
Nazwa obiektu    : Kolektor kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla mieszkaniowego 
                              nr 1 w m. Świedziebnia usyt. na dz. nr 336/1, 359/1, 350. 
                             Kolektor kanalizacji deszczowej do obsługi osiedla mieszkaniowego 
                             nr 2 w m. Świedziebnia usyt. na dz. nr 359/11, 369/16, 366/12, 365/10,  
                             361/24, 360/17, 369/13, 369/11, 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i 
jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma słuŜyć. 
(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133). 
Brodnica , dnia  10.06.2010 r. 
 

                                                                     Projektant - mgr inŜ. Danuta Iwanus 
 

                                                      ......................................... 
 

Projektant - inŜ. Ludwik Borek  
 

                                                      ........................................ 


