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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

1.1. Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest: 
- Zlecenie Inwestora. 
- Ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. 89 z 25 sierpnia 

1994 r Rozdział 4. art. 33, 34. 
- Zarządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa nr 30 z 30 grudnia  

1994 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Rozdz. 2, 3. 

 
1.2. Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy odwodnienia odcinków drogi gminnej 
wraz z rozbudową sieci sanitarnych (kanalizacja sanitarna i wodociąg – uzbrojenie działek 
budowlanych), stanowiących ciąg ul. Szkolnej, Morelowej i Brzoskwiniowej, w m. Tułowice. 

 
 

2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 

Przedmiotem inwestycji jest projekt odwodnienia przebudowywanych dróg gminnych, 
stanowiących ciąg ul. Szkolnej, Morelowej i Brzoskwiniowej, w m. Tułowice wraz z 
rozbudową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, które składają się 
z kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w pasie drogi, kolektorów kanalizacji 
sanitarnej wraz odgałęzieniami bocznymi do działek budowlanych oraz odcinka sieci 
wodociągowej. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
Kanalizacja deszczowa 
 Kanalizacja deszczowa z rur PVC, SN12, Ø200 mm L = 122,5 m 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet.   szt. – 7 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet. na istn. kanale szt. – 3 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet. wymiana  szt. – 2 
 Włączenie do istn. studni     szt. – 5 
 Osadnik na wlocie do studni     szt. – 1 
 
 Przyłącza kanalizacyjne        

z rur PVC (SN12) Ø 160 mm   L = 100,5 m  
 Wpust ściekowy uliczny Ø 500 mm    szt. – 20 
 
Demontaże 
 Kanał deszczowy Dn 0,2 m     L = 31,5 m 
 Studzienki rewizyjne      szt. – 4 
 Wpust ściekowy uliczny      szt. – 7 
 
Kanalizacja sanitarna 
 Kanalizacja sanitarna z rur z rur PVC, SN8, Ø200 mm L = 109,0 m 
 Kanalizacja sanitarna z rur z rur PVC, SN8, Ø160 mm L = 10,0 m 
 Studzienki rewizyjne Ø 1000 mm bet.   szt. – 3 
 Studzienki rewizyjne Ø 425 mm     szt. – 6 
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Wodociąg 
Wodociąg Ø  90x5,4 PE100, SDR17  L =  145,5 m  
Zasuwa Dn80 mm  szt. – 1 
Hydrant nadziemny Dn 80 mm  kpl. – 1 

 
 
3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 
 

Trasa projektowanych kolektorów kanalizacyjnych zlokalizowana jest głównie 
w pasie drogi oraz pobocza przebudowywanych dróg gminnych. Obecnie, teren opracowania 
jest zabudowany – niskie budownictwo jednorodzinne i uzbrojony: sieć  wodociągowa wraz 
z przyłączami, sieć gazowa wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami, 
nad i podziemna infrastruktura teletechniczna i elektroenergetyczna. Uzbrojenie pokazano na 
mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 oraz profilach podłużnych projektowanej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

 
 

4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNO ŚCI GRUNTÓW DO CELÓW 
BUDOWY. 
 

Szczegółowe informacje zawarto w „Dokumentacji z badań podłoża gruntowego dla 
oceny geotechnicznych warunków przebudowy ulic Szkolnej, Morelowej i Brzoskwiniowej 
w miejscowości Tułowice”, która stanowi odrębne opracowanie. 

 
 

5. PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE. 
 
5.1. Rurociągi i uzbrojenie. 
 
Kanalizacja deszczowa i sanitarna 
 

Trasy kanałów pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w części graficznej 
opracowania. 

Kanalizację projektuje się z rur i kształtek z PVC SN12 (kanalizacja deszczowa) oraz  
z PVC SN8 (kanalizacja sanitarna) o ściance litej, kielichowych, łączonych na uszczelki, 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta (ze 
względu na różnice w tolerancji wykonania). Rury posiadające aprobatę IBDIM oraz 
posiadające  również wewnętrzny nadruk identyfikacyjny. 

Do zabudowy należy zastosować rury o wytrzymałości nie mniejszej niż te, które 
pokazano w projekcie. Wymagana jest wskazana wytrzymałość obwodowa rur oraz bardzo 
staranny montaż (odpowiedni materiał podsypki i obsypki oraz odpowiednie zagęszczanie 
warstw gruntu). Projektuje się pełną wymianę gruntu w miejscach posadowienia kanałów. 
 
Rury układać w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce o gr. 20 cm.  

Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obydwu stron przewodu 
i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia 
rur zarówno w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw powinno 
przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 
30 cm grubości) – niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Strefa ułożenia 
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przewodu ma bowiem największe znaczenie dla wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno 
dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury (podbicie 
„pach” przewodu), a zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby 
Proctor`a. Warstwa obsypki grubości 5 cm układana bezpośrednio na podsypce 
i bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego 
zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw 
konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Pod 
złączami należy wykonać zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na 
złączach. 

Wykopy zagęścić w dalszej części gruntem piaszczystym nowym tak, aby wskaźnik 
zagęszczenia gruntu wynosił IS=0,98÷1,00 (zgodny z podanym w części drogowej).  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania”. 

UWAGA: odcinek między studniami D6A a D6 o długości 14,0 m należy wykonać 
„po śladzie” istniejącego z spadku i zachowaniem istniejącego rzędnych posadowienia. 

Wodociąg 
Projektuje się nowy odcinek sieci wodociągowej  – rozbudowa infrastruktury. 

Projektuje się wykonać nowoprojektowane odcinki wodociągu z rur Ø 90x5,4 mm, PE100, 
SDR17, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. 
 
Połączenia z istniejącą siecią wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzła 
zamieszczonym w projekcie wykonawczym m.in. za pomocą żeliwnych kształtek 
przejściowych uniwersalnych typu WAGA/MULTIJOINT lub równoważnych. Rzędne 
włączenia nowego odcinka dostosować do rzędnych istniejących, zachowując odpowiednią 
głębokość przykrycia sieci. Węzły wykonać zgodnie ze schematami montażowymi 
zamieszczonymi w części graficznej projektu wykonawczego. Projektuje się zamontować 
nową zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem długą na początku odcinka rozbudowy. 
Zasuwy wyposażone w obudowy teleskopowe i skrzynki żeliwne do zasuw.  
Zasuwa klinowa, kołnierzowa wg PN-EN 1171, długość zabudowy długa wg PN-EN 558, 
przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2. 
Zasuwy spełniające warunki: 

- korpus i pokrywa z żeliwa określonego wg normy EN-JS 1050 jako EN-GJS-500-7 
zabezpieczone antykorozyjnie zewnętrzną i wewnętrzną powłoką epoksydową grubości 
min. 250 µm, 

-  klin z żeliwa jw. lecz zawulkanizowany tworzywem EPDM lub NBR 
-  potrójne uszczelnienie odseparowane od kontaktu z wodą 
-  ciśnienie robocze1,6 MPa 
-  armatura kołnierzowa z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej 
-  obudowa teleskopowa z bezstopniową regulacją wysokości z oznaczeniem medium, 

drążek klucza ze stali RSt-2 ocynkowany, zawleczki, sprężyny, kołki ze stali 
nierdzewnej, 

-  skrzynki uliczne z oznaczeniem medium z żeliwa (GG20) 
 
Lokalizację zasuw oznakować tabliczkami na słupkach stalowych lub murze. 
 
Projektuje się  montaż nowego hydrantu nadziemnego. 
Cechy techniczne hydrantu: 

- ciśnienie nominalne PN 16 
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- dwie nasady boczne 75 mm 
- kolumna wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo (ze wszystkich stron), pokryta 

lakierem odpornym na promienie ultrafioletowe 
- głowica z żeliwa sferoidalnego GGG 40, wewnątrz i zewnątrz pokryta żywicą 

epoksydową metodą fluidyzacyjną,  
- cokół z żeliwa sferoidalnego GGG 40, wewnątrz i zewnątrz pokryty żywicą 

epoksydową metodą fluidyzacyjną,  
- wszystkie części wewnętrzne wykonane z materiałów odpornych na korozję 
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z utwardzonym rolkami gwintem trapezowym, 

uszczelnienie wrzeciona za pomocą uszczelek 0-ring osadzonych ze wszystkich stron w 
materiale odpornym na korozję, 

- grzybek zaworu z mosiądzu, pokryty powłoką z elastomeru, 
- łatwa wymiana wszystkich części wewnętrznych bez wykopywania hydrantu, 
- możliwość przyłączenia rury PE do odwodnienia, 
- całkowite odwodnienie kolumny w stanie zamkniętym - ilość wody pozostałej „zero", 
- wydajność hydrantu przy spadku ciśnienia o 1 bar dla jednej pracującej nasady wynosi 

co najmniej 110 m3/h, a dla dwóch nasad 140 m3/h 
 
Przełączenia sieci należy dokonywać pod nadzorem uprawnionego pracownika administratora 
sieci wodociągowej, po uprzednim odcięciu zasilania wodą przełączanego odcinka.  
 
UWAGA: na odcinku od włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, na długości ok. 14 mb 
z powodu zbliżenia do słupa energetycznego, projektowaną sieć należy ułożyć w sposób 
bezwykopowy np. przewiert sterowany. 

 
Celem stabilizacji ułożonego w wykopie przewodu ciśnieniowego, stosować należy 

bloki oporowe. Stosowanie bloków oporowych w budowie rurociągów PE ogranicza się do 
stosowania przy „mieszanych zestawach materiałowych”, a więc przy zasuwach żeliwnych,  
oraz trójnikach kołnierzowych żeliwnych. Przy wszystkich węzłach montażowych należy 
wykonać bloki oporowe zgodnie z normą BN-81/9192-05 jak dla gruntu kategorii III. Bloki 
oporowe wykonać betonu C20/25 wspartego o nienaruszoną ścianę wykopu. Aby 
zabezpieczyć kształtki  przed tarciem o beton należy oddzielić grubą folią z PE lub podwójną 
warstwą papy izolacyjnej. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C12/15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 
C12/15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy lub folią polietylenową. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej – 
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu. 

 
Zasuwy montować na podłożu betonowym z betonu C20/25 o wymiarach 0,40×0,40×0,15 m 
oddzielonego od powierzchni armatury folią polietylenową 
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Po wykonaniu projektowanego rurociągu należy poddać go wodnej próbie szczelności.  Próby 
szczelności należy wykonać pod nadzorem pracownika eksploatatora systemu. 

 
Nad nowym przewodem wodociągowym (około 20cm) należy ułożyć taśmę 

ostrzegawczą koloru biało-niebieskiego z wkładką metalowa, służącą do wykrywania 
przewodów. 
Po wykonaniu projektowanego wodociągu należy poddać go płukaniu i dezynfekcji oraz 
wodnej próbie szczelności. Próby szczelności należy wykonać pod nadzorem pracownika 
administratora sieci. Odbiór przez administratora sieci tylko w otwartym wykopie. Należy 
wykonać inwentaryzację powykonawczą nowego odcinka sieci wodociągowej. 
 

Wszystkie roboty ziemne przy montażu wodociągu, wykonywane w rejonie istniejącego 
wodociągu oraz innych czynnych sieci, należy wykonać ręcznie. 

 
Rurociągi układać ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu, projektowane spadki 

pokazano na profilu podłużnym sieci wodociągowej. Spadki rurociągu zaprojektowano tak, 
aby umożliwi ć odwodnienie i odpowietrzenie sieci poprzez projektowane hydranty. 
W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na ich poprawne wykonanie w trakcie 
realizacji.  Głębokość układania sieci przyjęto zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Minimalne przykrycie 
przewodów winno być równe głębokości przemarzania powiększonej o 0,40 m. Ponieważ 
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nowe  odcinki łączą się istniejącą siecią, głębokości włączenia wynikać będą z istniejących 
głębokości posadowienia wodociągu. W przypadku gdy po dokonaniu odkrywki sieci 
istniejącej okaże się, że rzędne istniejące różnią się od tych założonych w projekcie należy 
dostosować profil odcinka projektowanego do zastanych rzędnych. Projektuje się 10 cm 
podsypkę piaskową pod rurociągi. Po ułożeniu, rurociągi obsypać ręcznie 30 cm nad wierzch 
rury. Pozostałą część wykopu zasypać mechanicznie, zagęszczając warstwami grubości ok. 20 
cm. Do obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. 
Do zasypki i obsypki użyć gruntu sypkiego – piasku dowiezionego na plac budowy. 
Projektuje się wymianę gruntu na całym odcinku objętym zakresem opracowania. Całość 
zasypów zagęścić do wskaźnika Is=0,98÷1,0 – wskaźniki zagęszczenia określono w części 
drogowej opracowania. 
 
5.2. Studzienki rewizyjne. 
 

Uzbrojeniem sieci są studzienki kanalizacyjne Ø 1000 mm z prefabrykowanych 
elementów betonowych i żelbetowych z betonu klasy C40/50 o nasiąkliwości 4%, 
wodoszczelności W8, mrozoodporności F-50, zgodnie z normą PN-EN 1917. Są to studnie 
przełazowe umożliwiające wejście do studni w celu kontroli i konserwacji kanałów. Dennica 
studzienki ma być wykonana jako monolityczna-jednorodna, prefabrykowana, z fabrycznie 
osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi. Sugerowane jest, aby ze względu na 
szczelność systemu rury, króćce, przejścia szczelne i studnie posiadały deklarację 
właściwości użytkowych pochodzących od jednego producenta. 
Elementy studzienki kanalizacyjnej: 
 -  dno studni d = 1000(1200)    h = zmienne mm 
 -  płyta pokrywowa 1000(1200)/625 mm     h = 180 mm 

-  właz żeliwny  Ø 600 mm żeliwny kl. D400  z wypełnieniem betonowym 
 -  pierścień dystansowy  d = 625 mm   h = 60, 80, 100 mm 
 - pierścień odciążajacy 
Pierścień dystansowy służy do regulacji osadzenia włazu. 
Studnie wyposażone w stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 
13101:2005, lub w drabinkę włazowa stalowa, powlekaną z PE odpowiadająca wymaganiom 
normy PN-EN 13101:2005. 
 
Wykonawca, w zamówieniu, powinien określić podstawowe dane do skompletowania 
studzienki: 

- typ studzienki (II) 
- wysokość studzienki. 
- typ uszczelek do łączenia elementów prefabrykowanych. 
- rodzaj wykonania materiałowego kinety.  
- dane dotyczące wykonania połączenia studzienki z kanałem odpływowym 

i kanałami dopływowymi. 
Prefabrykowane elementy studzienek ( z wyjątkiem pierścieni dystansowych ) łączone są za 
pomocą uszczelek. Typ uszczelki należy określić w zamówieniu. 

Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek 
fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych. 
Ściany studzienek zabezpieczyć Abizolem 2R + 2 Pg. Z dodatkowego zabezpieczenia 
powłoką bitumiczną można zrezygnować w przypadku posiadania oświadczenia producenta 
studni o wytrzymałości ich produktu na wody agresywne w stosunku do betonu. 
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 Włączenie do istniejącej studni poprzez montaż przejścia szczelnego w ścianie studni. 
Otwór wykonać sposobem dostosowanym do materiału, z którego wykonana jest studnia. 
 
Studnie zlokalizowane w miejscach istniejących studni (wymiana) należy wykonać po 
uprzednim demontażu studni istniejących. Połączenie nowych studni z istniejącym kanałem 
za pomocą kształtek przejściowych dostosowanych do materiału z którego wykonany jest 
istniejący kanał. 
 

Studnie kanalizacji sanitarnej oznaczone w części graficznej literą s z kolejnym 
numerem, projektuje się jako studzienki z tworzywa sztucznego o średnicy ∅ 425 mm. 
Studzienka składa się z: 
-  kineta studzienki PP dla rury karbowanej ∅ 425 mm.                                                                   
-  rura karbowana (trzon studzienki) ∅ 425 mm.                                                                                        
-  rura teleskopowa ∅425 mm                                                                                                                     
-  pokrywa żeliwna ∅425 mm 40T 
 
 
5.3. Przykanaliki. 
 

Ścieki deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane będą do kolektorów poprzez 
projektowane przykanaliki. Przykanalik składa się ze studzienki ściekowej Ø 500 mm 
z osadnikiem h≥0,5 m, oraz rur gładkościennych kielichowych z litego PVC Ø160 mm SN12. 
Studzienka ściekowa składa się z kraty wpustu ulicznego żeliwnego typu ulicznego 
(kl. D400),  kręgów betonowych  Ø 500 mm, osadnika, płyty fundamentowej gr. 15 cm, 
pierścienia odciążającego.  
Studzienka ściekowa ma za zadanie oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń ziarnistych 
mineralnych. 
 
SCHEMAT WŁACZENIA WPUSTU ULICZNEGO 

 
Charakterystyczne rzędne pokazano na profilach w części graficznej opracowania. 
 
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej projektuje się wykonać z rur gładkościennych 
kielichowych z litego PVC Ø160 mm SN8 o parametrach określonych w punkcie 5.1. 
 
UWAGA: z uwag na zbliżenie projektowanych wpustów wp1, wp3, wp4, wp14, wp17 do 
istniejących sieci należy w tych przypadkach zamontować kraty typu krawężnikowo- 

Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal będzie wyświetlany, konieczne może być usunięcie obrazu, a następnie ponowne wstawienie go.

L

i

N2

N1

N3
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chodnikowego lub ulicznego wsunięty (decyzja do podjęcia na budowie po wykonaniu 
przekopu kontrolnego wraz z Inspektorem Nadzoru branży sanitarnej i drogowej). W rejonie 
przedmiotowych wpustów prace prowadzić w sposób ręczny z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
 
5.4. Ilość ścieków deszczowych. 
 
Wielkość spływu wód określono ze wzoru: 

           
   Q = ϕ x ψ x q x F   [ l/s ] 
 
Gdzie: 

ϕ - współczynnik opóźnienia odpływu, zależny od wielkości zlewni, dla zlewni 
F<1,0 ha  ϕ=1,0 a dla pow.  F>1,0 ha  ϕ jest mniejsze od 1,0, 
ψ - współczynnik spływu, 

ψ=
FnFF

FnnFF

+++
+++

...21

*...2*21*1 ψψψ
 

q – natężenie miarodajne opadu deszczu w l/s/ - przyjęto q = 127 dm3/s ha  
Natężenie deszczu „q „ przyjęto równe deszczowi o czasie trwania 15 min, 
o prawdopodobieństwie występowania deszczu 20% (raz na 5 lat) zgodnie 
z Rozporządzeniem M. T. i G. W. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.430). 
 
Powierzchnia zlewni, w przekroju wylotu rurociągu do istniejącego kanału deszczowego oraz 
maksymalnego miarodajnego spływu wód opadowych, z nawierzchni, wynosi: 
 

Zlewnia 
asfalt kostka ψśr. Q Qroczne 

[ha] [ha] -  l/s  m3/rok  

            

KD1 0,039 0 0,90 4,46 212 

KD2 0,036 0 0,90 4,11 194 

KD4 0,031 0,201 0,86 29,81 1 193 
 

Dobrano średnicę kolektora dostosowaną do wielkości obliczonego spływu ścieków 
deszczowych oraz istniejącej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowana średnica kolektora 
umożliwi odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni drogi. 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz. U. Nr 137/2006r., poz. 984), 
nakłada obowiązek oczyszczania ścieków opadowych z powierzchni szczelnych w ilości 
15 l/ha, tak aby ścieki wprowadzane do wód i ziemi nie zawierały substancji 
zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l 
węglowodorów ropopochodnych.  

Ponieważ projektowane odcinki kolektorów deszczowych włączane są do istniejącego 
układu kanałów deszczowych oraz pochodzą z nawierzchni drogi gminnej, nie projektuje się 
innych urządzeń podczyszczających niż osadniki we wpustach, gdzie zatrzyma się większa 
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część zawiesin mineralnych, co pozwoli na odprowadzenie do docelowego odbiornika wód 
deszczowych i roztopowych o normatywnym składzie.  

 
5.5. Ilość ścieków sanitarnych. 
 

Obliczenia  zapotrzebowania na wodę oraz ilości odprowadzanych ścieków przez 
poszczególne kanały główne. Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

a. ilość budynków podłączonych do kanału głównego – B 
b. średnia ilość mieszkańców w budynku – M = 4, 
c. jednostkowe  zapotrzebowanie na wodę/jednostkowy odpływ ścieków – 

q = 0,10 m3 / M x d, 
d. minimalny spadek kanału i = 5,0 ‰, 
e. współczynnik Nd = 1,3, 
f. współczynnik Nh = 1,8 

Q śr d = B x M x 0,1 [m3 / d] 
Q max d = Q śr d x Nd [m3 / d] 

Q max h = Q max d : 24 x Nh [m3 / h] 
Zestawienie ilości ścieków zlewni : 

 
      Wskaźnik Ilość wody/ścieków 

L.p. Jednostka Liczba         

    mieszkań- q Qdśr Qdmax Qhmax 

    ców dm3/M/d m3/d m3/d m3/h dm3/s 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Tułowice 36 100 4,0 5,1 0,39 0,11 

 

Ilości mieszkańców została przyjęta do obliczeń na podstawie średniej ilości osób 
w gospodarstwie domowym – 4 osoby. Założono możliwość podłączenia około 9ciu 
budynków jednorodzinnych. Wartość jednostkowego odpływu ścieków została przyjęta na 
podstawie danych zużycia wody na przedmiotowym terenie, które obecnie nie przekracza 100 
dm3 / M x d. 

Przewidywane  ilość odprowadzanych ładunków zanieczyszczeń w ciągu doby 
z projektowanej zlewni  przedstawiono Projekcie Budowlanym niniejszej inwestycji. 
 

Ścieki wprowadzane do sieci spełniają warunki określone w  Rozporządzeniu Rady 
ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. (DZ.U. nr 50 poz. 501). 

Ścieki bytowo-gospodarcze prowadzone projektowaną kanalizacja sanitarną 
odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków, której przepustowość gwarantuje ich przyjęcie 
i oczyszczenie do wskaźników określonych  w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r.w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984) oraz Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. 
dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. 
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6. SKRZYŻOWANIA Z PRZESZKODAMI. 
 

Na trasie projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej/sanitarnej oraz 
przykanalików oraz sieci wodociągowej występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem. 
Głównie jest to kable energetyczne i telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, gazowa oraz 
istniejąca kanalizacja sanitarna. Na skrzyżowaniach z siecią gazową należy zabudować rury 
ochronne zgodnie z uzgodnieniem z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Zakład w Opolu. 
Prace w rejonie istniejącego uzbrojenia należy przeprowadzać ręcznie ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem właściciela sieci. 
Z uwagi na dużą ilość uzbrojenia w pasie przedmiotowej ulicy istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji przy skrzyżowaniach sieci projektowanej 
z istniejącymi z powodu położenia istniejących przewodów na rzędnej innej od założonej. 
O wystąpieniu kolizji należy każdorazowo powiadomić właściciela sieci, celem omówienia 
warunków przełożenia kolidującego odcinka oraz Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. WYTYCZNE REALIZACJI. 
Klauzula  

Jednostka projektowa 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. 
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, gazociągów 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, 

• W przypadku rozbieżności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 
projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 
urządzeń. 
 
7.1. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kolektora 
wytyczyć geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjęto wykonać mechanicznie i ręcznie 
z odwozem gruntu na odległość 10 km o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami. 
Szerokość w dnie 0,90÷1,30 m. W zbliżeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego, pod nadzorem ich właściciela, wykopy wykonać ręcznie. Wykopy pozostałe 
prowadzić w sposób mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km. 
W miejscach przejść pieszych oraz poruszania się pojazdów kołowych należy wykonać 
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zabudowanie kładek drewnianych typ A2 oraz B2. Prowadzenie wykopów przewiduje się 
z podziałem na grunty piaszczyste i gliniaste. Podłoża pod rurociągi wykonać 20 cm z piasku. 
Po ułożeniu, rurociągi obsypać ręcznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki należy użyć 
wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki użyć 
gruntu sypkiego – piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje się wymianę gruntu na 
całym odcinku objętym zakresem opracowania. Całość zasypów zagęścić do wskaźnika min. 
0,98 (dokładny wskaźnik zagęszczenia podano w części drogowej). 

 
Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji deszczowej należy skoordynować z robotami 
ziemnymi i budową innych sieci realizowanych przy budowie drogi. 
 
7.2. Montaż kolektorów z rur PCV 
  

Montaż rur z litego PVC łączonego za pomocą złącz kielichowych prowadzić zgodnie 
z Instrukcją projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych 
i zaleceniami producenta oraz posiadające świadectwo jakości. Do budowy kanałów należy 
stosować rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN8-SN12). Podczas wszystkich prac 
montażowych należy zachować odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. 

 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić niwelety dna wykopu oraz wykonać dołki 
montażowe w miejscach połączeń rur. Montaż kolektora należy rozpocząć od najniższej 
rzędnej dna rurociągu tj. od wylotu do rowu jednocześnie włączając projektowane 
przykanaliki. 
Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zagęszczeniem. Zasypka ręcznie 
gruntem sypkim ( piasek ) warstwą 30 cm ponad wierzch rury, pozostałą część wykopu 
uzupełnić mechanicznie zagęszczając warstwami. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na staranny montaż przewodów, dobre zagęszczenie gruntu 
oraz podbicie „pachwin” przewodów. 
Przed ostatecznym odbiorem, prawidłowość ułożenie kanałów sprawdzić wykonując 
inspekcję kamerą – szczególna uwagę należy zwrócić na wykonanie prawidłowych spadków 
kanałów oraz właściwe założenie uszczelek 
 
7.3. Próba szczelności kolektora 
 
 W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 

W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy 
studniami przy długości do 50,0 m. Osobno należy sprawdzić szczelność studni. Złącza 
kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do badanego odcinka musi byś doprowadzona 
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. 
Badany odcinek kanalizacji grawitacyjnej należy napełnić wodą do wysokości 0,5 m nad 
spągiem rury w jej górnym odcinku. Czas napełniania danego odcinka powinien zapewnić 
odpowietrzenie przewodu. Ciśnienie w przewodzie winno wynosić min. 0,5 m H20 a czas 
trwania próby 60 minut. Rurociąg jest szczelny, gdy nie stwierdzi się ubytku wody. 
W przypadku nieszczelności złącza, należy je wymienić a próbę ponowić. 
Próbę na infiltrację przeprowadzić należy w przypadku występowania wody gruntowej na 
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wiąże się to z przerwami odwodnienia wykopu. Próbę 
należy wykonać zgodnie z PN – 92/B – 10735 i  PN- EN  1610 : 2002. Próby szczelności 
należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
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7.4. Montaż rurociągów wodociągowych i uzbrojenia  
Sieć wodociągowa wykonywana będzie z rur wodociągowych z PE100. Rury PEHD 

zaleca się układać w temperaturze powietrza +5oC do +30oC. Dobudowy przewodów 
wodociągowych mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PE i żeliwa 
niewykazujące uszkodzeń np. wgniecenia, pęknięcia i rysy na ich powierzchni.  

Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm z zagęszczeniem. Zasypka 
ręcznie gruntem sypkim ( piasek ) warstwą 30 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostałej 
części wykopu ręcznie z zagęszczeniem.  

7.5. Próba szczelności rurociągów wodociągowych  
Próby szczelności należy dokonywać dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności 

połączeń zgodnie z PN-81/B-10725 metodą prób hydraulicznych. Próbę należy 
przeprowadzić po ułożeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla 
zabezpieczenia przed przesuwaniem się przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla 
możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Należy zwracać uwagę na całkowite 
wypełnienie przewodu wodą przed podnoszeniem ciśnienia. Odcinek poddany próbie nie 
powinien przekraczać 200 m.  
Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 
30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 
1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa.  

7.6. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 
Rurociągi PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu 

wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. Do płukania używać wody wodociągowej wypuszczając brudną przez 
hydranty,  aż  do  chwili kiedy wypływająca woda będzie wzrokowo czysta. 

Po przepłukaniu rurociągów należy dokonać ich dezynfekcji za pomocą wodnego 
roztworu podchlorynu sodu lub roztworu wapna chlorowanego. Całość tej operacji polega na 
wprowadzeniu do rurociągu 3% roztworu podchlorynu sodu (lub roztworu wapna 
chlorowanego w ilości 100 mg/dm3) i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie 
zachlorowana woda winna być usunięta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej 
wody i przepłukaniu przewodu.  

Po dokonaniu dezynfekcji i przepłukaniu powinna być pobrana próbka wody do analizy 
pod względem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Pozytywny wynik analizy bakteriologicznej warunkuje techniczny odbiór odcinka wodociągu. 
 
 
8. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
 

Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być prowadzone zgodnie 
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót ziemnych, montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych należy przestrzegać przepisy 
z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.). 

 
9. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA CHRONI ĄCE ŚRODOWISKO 

Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150 z 2008 r.), Art. 46 ust. 1 nakłada na 
Inwestora obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
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planowanych inwestycji na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko z dnia 9.11.2010 r. (Dz. U. nr 213 poz. 1397), §3.1 do inwestycji 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono ust.68 rurociągi 
wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne 
doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów rozdzielczych oraz ust. 79 sieci 
kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem przyłączy 
kanalizacyjnych. W związku z tym, że rozmiar przedmiotowej inwestycji nie przekracza 
długości 1 km w zakresie kanalizacji oraz jest siecią rozdzielczą zakresie sieci wodociągowej, 
Inwestor nie wystąpił o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. 
 
10. UZGODNIENIA 
 
 Dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane warunki techniczne włączenia oraz 
zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków wraz z uzgodnieniem przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach pismem numer SUWiOŚ/174/16 z dnia 
19.01.2016 r. oraz Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o Zakład w Opolu nr ZIU/R?502-021-
AF/16 z dnia 26.01.2016 r., których treść pokazano poniżej. 

Lokalizację sieci uzgodniono na posiedzeniu Narady Koordynacyjnej. Protokół 
z narady nr GG.6630.17.2016 z dnia 01.02.2016 r. pokazano poniżej. 
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