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1. Podstawa i zakres opracowania 
Podstawą opracowani jest projekt budowlany pt. „ Budowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu 

drogi nr 429 na odcinku Ochodze- Komprachcice, na działkach oznaczonych w operacie 

ewidencji gruntów i budynków nr: 1595, 1607, 1755 obręb 0024 Komprachcice oraz 266/1, 

266/2 obręb 0102 Ochodze, jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice”, zatwierdzony 

decyzją Nr 64/D/2017 z dnia 4.10.2017r. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla w/w przedsięwzięcia na 

wykonanie odwodnienia z połowy pasa drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku Ochodze - 

Komprachcice i projektowanego ciągu pieszo rowerowego na tym odcinku będącego 

przedmiotem inwestycji. 

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji 
Kategoria obiektu budowlanego XXVI- dla sieci. 

2.1. Wielkości podstawowe charakteryzujące inwestycję 

Lp. Nazwa elementu Jednostka Ilość 
KANAŁ „A” 

1 Kanalizacja deszczowa 
-Dz 400 

 
mb 

 
1513 

2 Studnie kanalizacyjne 
-studnia wpadowa Dz 1200 z osadnikiem 
-studnie betonowe połączeniowe: 
   Dz 1200 
   Dz 1000 
W tym: 
-studnie kaskadowe 
   Dz 1200 
   Dz 1000 

 
szt 

 
szt 
szt 

 
szt 
szt 

 
1 
 

35 
10 
 
1 
1 

3 Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej 
-ø 400 

 
szt 

 
1 

4 Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 
bypassem 15/150 Dz 2300 

szt 1 

5 Wpusty uliczne betonowe 
Dz 500 

 
szt 

 
32 

6 Likwidacja istniejących rowów mb 551 
7 Likwidacja istniejących przepustów mb 52 
8 Wykonanie osadnika wstępnego poniżej studni 

wpadowej S45 na rowie przydrożnym 
mb 15 

9 Wykonanie rowu czołowego z elementów 
prefabrykowanych typu krakowskiego 

mb 8,7 

10 Ubezpieczenie koryta rz. Ochodzanki: 
-płytami betonowymi ażurowymi 
-geowłóknina 

 
m2 

m2 

 
12 
17 
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-palisada ø4-6, L-0,8m 
-narzut kamienny ø15-20 gr.30cm 

mb 
m2 

4,5 
0,26 

KANAŁ „B” 
1 Kanalizacja deszczowa: 

- Dz 315 
- Dz 400 

 
mb 
mb 

 
222 

201,4 
2 Studnie kanalizacyjne betonowe połączeniowe: 

-Dz 1000 
-Dz 1200 

 
szt 
szt 

 
3 
10 

3 Prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej 
-ø400 

 
szt 

 
1 

4 Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 
bypassem 6/60 Dz1800 

szt 1 

5 Wpusty uliczne betonowe: 
-Dz 500 

 
szt 

 
9 

6 Ubezpieczenie koryta rz. Ochodzanki: 
-płytami betonowymi ażurowymi 
-geowłóknina 
-palisada 
-narzut kamienny 

 
m2 

m2 

mb 
m2 

 
9 
9 

4,5 
0,15 

RÓW „A” 
1 Odbudowa rowu przydrożnego: 

-długość 
-szerokość dna 
-nachylenie skarp 
-roboty ziemne-wykopy 
-ubezpieczenia w obrębie wylotów kostką brukową na 
zaprawę 

 
mb 
m 
- 

m3 

m2 

 
1102,8 

0,4 
1:1 
650 
24,5 

2 Wpusty uliczne z wylotem do rowu: 
-Dz 500 

 
szt 

 
21 

3 Przegrody betonowe na rowie: 
-płyta betonowa 200x100x15 
-narzut kamienny 15-20cm gr.30cm 

 
szt 
m3 

 
6 

0,5 
 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

W chwili obecnej teren objęty zagospodarowaniem to istniejący układ komunikacyjny oraz 

infrastruktura w postaci istniejącej sieci eNN, sieci wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz 

gazu, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 429 na odcinku 

Komprachcice – Ochodze. 

Pas drogowy (linie rozgraniczające) wynosi 11,0÷17,0m. 

W istniejących liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej przewiduje się umieszczenie w 

całości ciągu pieszo – rowerowego wraz z przynależnym uzbrojeniem. 
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Ze względu na możliwość wystąpienia konieczności wykonania w przyszłości robót 

związanych  z uzbrojeniem terenu jak i związanych z zagospodarowaniem działek 

budowlanych przylegających do pas drogi wojewódzkiej nr 429 nawierzchnię całości 

nowoprojektowanego układu komunikacyjnego przewiduje się z rozbieralnych 

drobnowymiarowych elementów betonowych.  

4. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów 

budowlanych 

4.1. Warunki gruntowe wodne 

Warunki gruntowo wodne podano w oparciu o opracowanie wykonane przez 

Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno Budowlanych „GEO – EKO” mgr Zdzisław Grygiel pn. 

„Opinia geotechniczna podłoża gruntowego terenu lokalizacji ciągu pieszo – rowerowego w 

pasie drogi nr 429 na odcinku od rzeki Ochodzanki w Ochodzach do Komprachcic” w 

listopadzie 2016r, marcu 2017. 

W ramach opracowania wykonano osiem otworów geologicznych o głębokości do 3m (6 

otworów) i 6m (2 otwory nr 1/16/K, 2/16/K). 

Rozmieszczenie otworów podano na załączonej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 

1:500. 

Charakterystyczne dane w zakresie budowy geologicznej terenu i warunków 

hydrogeologicznych podaje się poniżej 

W podłożu terenu objętego rozpoznaniem geologicznym pod nasypem lub glebą, do 

głębokości przebadanej wierceniami, zalegają dwa kompleksy gruntów; starszy 

trzeciorzędowy i młody czwartorzędowy. 

Grunty Czwartorzędowe reprezentowane są przez jedną warstwę gruntów spoistych i dwie 

niespoistych. 

Grunty trzeciorzędowe reprezentowane są przez dwie warstwy gruntów spoistych. 

Grunty spoiste charakteryzują się zróżnicowaną konsystencją od plastycznej poprzez 

miękkoplastyczną do płynnej. 

Grunty niespoiste w badanym podłożu, w strefie głębokości  objętej rozpoznaniem budują 

dwie zasadnicze warstwy geotechniczne. 

Grunty niespoiste reprezentowane są przez dwie warstwy geotechniczne: jedną piaszczysto – 

żwirową i druga – piaszczystą. 
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Stopień zagęszczenia (Ib) waha się od 0,48 do 0,53 dla piasków drobnoziarnistych, od 0,52 do 

0,59 dla piasków średnioziarnistych, do 0,62 dla piasków gruboziarnistych. 

Stopień zagęszczenia (Ip) dla piasków gruboziarnistych ze żwirem waha się od 0,66 do 0,70 i 

od 0,70 do 0,88 dla pospółek. 

Stopień plastyczności (IL) pyłów ilastych miękkoplastycznych waha się od 0,53 do 0,58, dla 

glin zwięzłych plastycznych od 0,38 do 0,44 a dla glin zwięzłych miękkoplastycznych od 0,53 

do 0,58. 

Grunty spoiste są bardzo słabo przepuszczalne lub nieprzepuszczalne. 

Warunki hydrogeologiczne omawianego terenu generalnie (poza rejonem otworu 2/16/K) są 

korzystne dla realizacji projektowanego obiektu. Wody podziemne w otworach 2/16; 3/16; 

4/16 i 5/16 występują  znacznie poniżej głębokości rozpoznania tj. znacznie poniżej 

przewidywanej głębokości posadowienia budowli. 

W otworach zawierających poziom wodonośny zwierciadło wody stabilizowało się na 

głębokości od 1,2m w otworze 1/16 do głębokości 2,9m w otworze 7/16. 

Generalny kierunek spływu wód podziemnych jest południowy i południowo- wschodni. 

Dla prac ziemnych należy przyjąć głównie III kategorię urabialności (według tabeli KNR-2-

01) sporadycznie V lub VII. Dodatkowo wykonano opinię geotechniczna przez firmę 

PROGEO zs. 45-131 Opole, ul. Cygana 4, ustalająca poziom zalegania zwierciadła wody 

gruntowe oraz rodzaj gruntu na trasie kanału „A” tj. od rz. Ochodzanki do końca Ochódz.  

5. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5.1. Ogólna koncepcja odwodnienia terenu 

Rozpatrywany teren podzielony został na 3 zlewnie: Kanał „A”, Kanał „B” oraz Rów „A”. 

Wody opadowe z kanału „A” i „B” odprowadzane będą do rz. Ochodzanki po wcześniejszym 

ich podczyszczeniu w separatorze natomiast część wód z projektowanych nawierzchni będzie 

musiała być odprowadzana do przebudowanego rowu odparowująco- chłonnego – Rowu „A”, 

za pomocą wpustów ulicznych i przykanalików, odprowadzających wody do rowu. 

5.2. Rozwiązania projektowe 

5.2.1. Kanalizacja deszczowa-sieć 

Rurociągi projektuje się z rur kanałowych PVC z litą ścianką o klasie sztywności obwodowej 

wynoszącej SN=8 KN/m3 zgodnie z PN-EN1401 łączonych przy pomocy typowych 
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uszczelek. Do budowy kanałów należy zastosować rury o średnicy rury DN 400 i 315. Każdą 

rurę należy sprawdzić pod względem parametrów technicznych oraz sprawdzić podciśnieniem 

szczelność każdej rury na 0,5 bara (należy dostarczyć protokoły z badań).  Zapewni to 

szczelność połączeń kanału i wyeliminuje inflitrację mediów do kanału jak i z kanału. Kanały 

należy sprawdzać poprzez próby ciśnienia wodą minimum 0,5 BARA 

Po wykonaniu wydzielonego odcinka kanalizacji deszczowej i wykonania warstwy ochronnej 

z pozostawieniem odkrytych miejsc połączeń rur lub w przypadku przewiertu, umieszczeniem 

przewodu w rurze ochronnej należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z warunkami 

zawartymi w normie PN-EN1610. 

Montaż rur prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Wykopy 

Wykopy pod rurociągi będą realizowane w wykopach otwartych o ścianach pionowych, 

ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. 

Wierzchnia warstwa humusu zostanie zdjęta i odwieziona przez Wykonawcę. 

Podsypka 

Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Podsypka powinna być 

zagęszczona natychmiast po wbudowaniu. Zagęszczenie podłoża i podsypki powinno być nie 

mniejsze niż 85% zmodyfikowanej próby Proctor’a, a w przypadku ułożenia przewodu pod 

drogą, wskaźnik zagęszczenia Is nie może być mniejszy niż wynika to z głębokości ułożenia 

przewodu w wykopie oraz kategorii ruchu. Grubość podsypki dla kanałów grawitacyjnych 

wynosić powinna min. 20cm. 

Obsypka 

W celu osiągnięcia należytego oparcia bocznego dla zakładanych w wykopie rur systemu 

grawitacyjnego, należy wykonać po ich obu stronach obsypkę z materiału piaszczystego. 

Projektowana grubość obsypki ponad wierzch rury dla wykonania wszystkich rurociągów 

wynosi 30cm. Obsypkę należy zagęścić do stopnia Is≥0,95. Użyty materiał na podsypkę i 

obsypkę oraz sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonych 

rurociągów i obiektów na przewodach. Materiałem obsypki przewodów w obrębie strefy 

niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, niezbrylony (także zmarznięty), bez grud i 

kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-03020. 

Zasypka wykopu 

Zasypanie pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Grubość warstw nie 

powinna być większa niż: 
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- 0,15m przy zagęszczaniu ręcznym 

- 0,30m przy zagęszczaniu mechanicznym 

 

Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is, uzależnionego od 

położenia warstwy w profilu, i tak: 

− dla warstwy 0,3 ÷ 0,5 p.p.t. -  Is≥1,00 

− dla warstwy 0,5 ÷ do spągu zasypki wykopu -  Is≥0,98 

Każda warstwa powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia uzależnionego od 

miejsca posadowienia rurociągu w przekroju pasa drogowego. Dla dróg o nawierzchni 

asfaltowej wskaźnik zagęszczenia Is powinien osiągać wartości w profilu jak podano wyżej. 

Wykonawca powinien na bieżąco kontrolować zagęszczenie gruntu w wykopie oraz 

przeprowadzać badania przez uprawnione służby geologiczne. 

Przewody kanalizacyjne posadowić należy zgodnie z opisem technologii na profilach 

podłużnych sieci kanalizacyjnej, przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej 0,5 m poniżej 

rzędnej dna podsypki. 

Strefa ułożenia rurociągów w wykopie powinna być wykonana na odwodnionym podłożu 

bardzo starannie, z materiału piaszczystego (o granulacji, którą dopuszcza producent rur).  

Do podsypki, obsypki rur i zasypki wykopów w pasie drogowym dopuszcza się wykorzystanie 

gruntu rodzimego z wykopów, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę badań tego 

gruntu i opinii geologa o spełnieniu wymagań ich przydatności do ponownego wbudowania i 

możliwości uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia nasypu po wykopach.  Powyższe 

podlega procedurze kontraktowej zatwierdzenia materiału przez Inżyniera. 

5.2.2. Studzienki kanalizacyjne 

Przewiduje się zastosowanie prefabrykowanych betonowych studni o średnicy wewnętrznej 

DN 1000, DN 1200. 

Studnia  wg. normy PN-EN 1917, średnica w świetle DN 1000 mm, DN 1200 mm. Dennica 

(szklanka, kineta, spocznik) wykonane z betonu min. 35/45 jako jeden odlew z betonu 

samozagęszczalnego dojrzewający w szalunku. Przejścia szczelne wykształcone w betonie. 

Wodoszczelność na poziomie min. W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość betonu poniżej 

5% co zapewni brak konieczności abizolowania prefabrykatów. Poszczególne elementy studni 

łączone na uszczelki gumowe, przy zastosowaniu środka poślizgowego dostarczanego przez 
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producenta studni. Szczelność tego połączenia 0,5 Bara. Przykrycie studzienek wykonać 

włazami żeliwnymi klasy D400. Wszystkie otwory należy wyposażyć w przejścia szczelne.  

Aby zapewnić jednolitość technologii, rury, studnie oraz płyty zaleca się zastosować jednego 

producenta. 

Posadowienie studzienek 

Studzienki na podsypce piaskowej grub. 15 cm (w przypadku występowania gliny i okruchów 

piaskowca i wapieni), przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej 0,5m poniżej dna 

wykopu.  

W przypadku gruntów słabonośnych wymienić grunt na nośny lub wykonać ławę z 

zagęszczonej pospółki o grubości min. 50cm. 

5.2.3. Wpusty uliczne 

Studzienki wpustów wykonać z prefabrykatów żelbetowych, beton klasy C20/25, wyposażone 

w pierścień odciążający oraz płyty  pokrywowe z wpustem deszczowym żeliwnym 

400x600mm klasy D400. 

Wpusty łączyć z kanalizacją deszczową przewodami ø200 PVC SN8 z litą ścianką. 

Wprowadzenie przewodu do studni wpustu wykonać za pomocą szczelnej tulei przejściowej. 

5.2.4. Separatory 

Separator o przepływie 15/150 

Proponuje się żelbetowy separator substancji ropopochodnych klasy I (wg PN-EN 858), 

wykonany na bazie betonu C35/45, zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych, 

wyposażony w zawór automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego, wewnętrzne 

obejście burzowe (by-pass) powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną zabezpieczoną powłokami 

ochronnymi, z włazem żeliwnym KL D400 ø600. o parametrach: 

Przepływ 
nominalny 
[l/s] 

Przepływ 
maksymalny 
[l/s] 

Pojemność 
osadnika 
[l] 

D 
[mm] 

H 
[mm] 

B 
[mm] 

DN 
[mm] 

15 150 3000 2300 2550 1510 400 

 

Separator powinien posiadać deklarację zgodności dopuszczającą go do zastosowania w 

budownictwie. 

Separator 6/60 

Projektuje się żelbetowy separator substancji ropopochodnych klasy I (wg PN-EN 858), 

wykonany na bazie betonu C35/45, zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych, 

wyposażony w zawór automatycznego zamknięcia odpływu nominalnego, wewnętrzne 
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obejście burzowe (by-pass) powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną zabezpieczoną powłokami 

ochronnymi, z włazem żeliwnym KL D400 ø600. o parametrach: 

Przepływ 
nominalny 
[l/s] 

Przepływ 
maksymalny 
[l/s] 

Pojemność 
osadnika 
[l] 

D 
[mm] 

H 
[mm] 

B 
[mm] 

DN 
[mm] 

6 60 1400 1800 2350 1350 400 
 

Separator powinien posiadać deklarację zgodności dopuszczającą go do zastosowania w 

budownictwie. 

5.2.5. Wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Ochodzanki 

Wyloty projektuje się jako prefabrykaty żelbetowe ø400mm: 

- beton klasy C 30/37 ( nasiąkliwość max 4%, mrozoodporność F-150),  

- stal zbrojeniowa A-I – St3S, A-II – 18G2, otulina zbrojenia 5cm. 

Wyloty posadowe na podsypce piaskowej gr. 15cm zagęszczonej do is>0,97 

Wylot Kanał „A” do rowu czołowego L=8,7m wykonanego z elementów prefabrykowanych 

typu korytka krakowskiego 68x59x44 ułożonych na podsypce piaskowej gr. 15cm, 

zagęszczonej do is>0,97. 

Wylot Kanału „B” bezpośrednio do rzeki Ochodzanki. W obrębie wylotów należy 

ubezpieczyć dno i skarpy rzeki płytami betonowymi typu JOMB 100x75x10 ułożone na 

geowłókninie 200g/cm3 i zakończone obustronnie palisadą z kołków drewnianych ø6-8cm i 

L=0,8m. Poniżej samego wylotu na skarpie ułożyć narzut kamienny ø15-20cm i gr.30cm. 

5.2.6. Rury osłonowe 

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej prowadzone pod nawierzchnią asfaltową należy 

poprowadzić w rurach ochronnych stalowych. Rury układać w wykopie otwartym metodą 

połówkową i przewiertem sterowanym – dla przykanalików z wylotem do rowu „A”. W 

rurach osłonowych należy umieścić rury PVC z użyciem płoz. Przestrzeń pomiędzy rurą 

osłonową, a przewodową (kanalizacyjną) należy uszczelnić manszetami gumowymi, 

mocowanymi opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. Dla przykanalików Ø200mm  z 

wylotem do rowu „A” stosować rury osłonowe stalowe 355/8mm, natomiast dla rur Ø400mm 

stosować rury osłonowe stalowe 610/11mm. Po wykonanym przewiercie nie usuwać rur 

osłonowych. 
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Odwodnienie wykopów 
Ze względu na dość płytko zalegające zwierciadło wody gruntowej konieczne będzie 

prowadzenie odwadniania wykopów. Odwodnienie takie wykonać przy pomocy igłofiltrów Ø 

do 50mm w rozstawie od 1 – 1.5 m jednostronie. Na kanale „A” na całej jego długości tj. 

1513mb oraz na kanale „B” na długości 350mb licząc od jego wylotu do rz. Ochodzanki. W 

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków meteorologicznych oraz 

nieprzewidywalnych wahań zwierciadła wody może zajść konieczność wykonania 

dodatkowego systemu odwadniania. W takim wypadku wymaga to opinii Inspektora nadzoru 

oraz geologa. 

 

5.2.7. Rów odprowadzająco- chłonny „A” 

Projektuje się wykonanie odbudowy rowu przydrożnego w pasie drogi wojewódzkiej do 

głębokości min. 1,0m, szerokości dna 0,4 i nachyleniu skarp 1:1. W skarpie rowu wykonane 

będą wyloty z przykanalików wpustów ulicznych. Wyloty te będą obrukowane na powierzchni 

1x1m kostką granitową 10x10cm ułożone na zaprawie betonowej klasy B15. 
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Zestawienie wpustów i przykanalików rów „A” 

Zestawienie wylotów do rowu A 
Tabela Nr 1 

Lp. 
Nr 

wpustu 
Średnica 

[mm] 

Długość 
przykanalika 

[m] 

Spadek 
przykanalika 

[‰] 

Rzędna wlotu 
przykanalika 

[m n.p.m.] 

Rzędna 
wylotu 

przykanalika 
[m n.p.m.] 

Osadnik 
[m] 

Współrzędne geograficzne 
Km rowu 

[wylot] 

N: E:  

1 WP1 200 7,5 5 172,43 172,39 

O
sa

dn
ik

- 
w

pu
st

 h
>

0.
5m

 +
 o

sa
dn

ik
 –

 r
ów

 o
dp

ar
ow

uj
ąc

o 
ch

ło
nn

y 

50˚37'48.69" 17˚49'15.72" 0+030.6 
2 WP2 200 6,5 5 171,97 171,94 50˚37'46.35" 17˚49'13.69" 0+113.1 
3 WP3 200 7,5 5 171,82 171,78 50˚37'43.91" 17˚49'11.68" 0+198.0 
4 WP4 200 7,5 5 171,63 171,59 50˚37'42.82" 17˚49'10.73" 0+236.5 
5 WP5 200 7,0 5 171,48 171,44 50˚37'41.65" 17˚49'9.85" 0+276.3 
6 WP6 200 6,5 5 171,32 171,29 50˚37'39.15" 17˚49'7.98" 0+362.3 
7 WP7 200 6,5 5 171,34 171,31 50˚37'37.54" 17˚49'6.71" 0+419.7 
8 WP8 200 7,0 5 171,96 171,92 50˚37'35.78" 17˚49'5.39" 0+480.2 
9 WP9 200 6,5 5 172,06 172,03 50˚37'34.28" 17˚49'4.27" 0+529.7 

10 WP10 200 6,5 5 172,05 172,02 50˚37'33.14" 17˚49'3.43" 0+568.2 
11 WP11 200 6,5 5 172,04 172,01 50˚37'31.71" 17˚49'2.41" 0+617.2 
12 WP12 200 6,5 5 172,10 172,07 50˚37'30.67" 17˚49'1.55" 0+652.9 
13 WP13 200 6,5 5 172,17 172,14 50˚37'29.33" 17˚49'0.51" 0+687.8 
14 WP14 200 6,5 5 172,07 172,04 50˚37'27.91" 17˚48'59.49" 0+746.4 
15 WP15 200 6,5 5 172,44 172,41 50˚37'26.31" 17˚48'58.33" 0+801.9 
16 WP16 200 6,5 5 173,22 173,19 50˚37'24.48" 17˚48'56.97" 0+864.4 
17 WP17 200 6,5 5 173,90 173,87 50˚37'23.08" 17˚48'55.70" 0+914.4 
18 WP18 200 9,0 5 174,56 174,51 50˚37'21.98" 17˚48'54.34" 0+957.4 
19 WP19 200 7,0 5 174,94 174,9 50˚37'20.88" 17˚48'52.86" 1+002.2 
20 WP20 200 7,0 5 176,49 176,45 50˚37'19.28" 17˚48'50.61" 1+068.9 
21 WP21 200 8,0 5 177,27 177,22 50˚37'18.17" 17˚48'49.21" 1+112.9 
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Dla spowolnienia odpływu w rowie zaprojektowano przegrody z płyt betonowych 

200x100x15, obłożone obustronnie narzutem kamiennym. Na rowie „A” będzie 6 takich 

przegród.  

5.2.8. Skrzyżowania z sieciami i istniejącymi przeszkodami 

a) Droga wojewódzka 

Przejście rurociągów Ø400mm w poprzek dróg wykonać metodą przewiertu poziomego w 

rurze osłonowej stalowej 610/11mm, a przykanaliki Ø200mm w rurach stalowych 355/8mm, 

po wcześniejszym uzgodnieniu przejścia z właścicielem drogi oraz w razie potrzeby 

właścicielem posesji , na której zlokalizowane będą komory robocze. 

Rejon robót, również prowadzonych wzdłuż pasa drogowego, odpowiednio zabezpieczyć  

i oznakować tablicami kierującymi. Na zaporach i tablicach kierujących należy zamontować 

światła koloru żółtego. Na wygrodzeniach ustawionych w poprzek jezdni światła 

ostrzegawcze powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 2,0 m, w taki 

sposób aby wyznaczały szerokość jezdni wyłączonej z ruchu. Na całym terenie zadania, 

zasypy  zlokalizowane  w  pasach drogowych zagęścić do Is ≥1,00.  

b) Istniejące sieci 

� kable telekomunikacyjne  tA, wykonać w wykopach otwartych z zastosowaniem rur 

ochronnych PE  np. Arot A58PS/1,5m.  

� Kable energetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją: 

• należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego 0,50m poza 

obiekt liniowy,  

• należy stosować następujące średnice rur ochronnych: dla kabli 1kV o średnicy 

minimum 110mm koloru niebieskiego; dla kabli SN rury minimum 160mm 

koloru czerwonego, 

• w przypadku występowania kabli energetycznych zabrania się prowadzenia robót 

ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0m od kabla 

zlokalizowanego przekopem kontrolnym; kable można odkopać tylko do strefy 

ochronnej tj. folii lub cegły, zabrania się odkrywania czynnych kabli 

energetycznych, 

• należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenie odpowiednich urządzeń 

energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych, 
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• wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych należy wykonywać z 

zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 

energetycznych a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, 

• prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez 

pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami, 

• w przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących 

kabli energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm - 

oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość 

przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych; 

w takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków 

technicznych usunięcia kolizji sieci energetycznej, 

• przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3,0m od skrajnych 

przewodów linii napowietrznej nN, 10m od skrajnych przewodów linii 

napowietrznej SN oraz 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznej WN 

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć; 

odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od 

najdalej wysuniętej części maszyny  do skrajnego przewodu, 

• prace ziemne należy prowadzić w ten sposób aby nie naruszać ustojów linii jw. 

inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich 

uszkodzenia.    

� wodociąg zastosować rurę ochronną Arot  wychodzącą 1m poza oś obiektu liniowego 

� kanalizacja  sanitarna i deszczowa, wykonać stosując przejście „pod” lub „nad” z 

zastosowaniem rur ochronnych. 

 

  Oddalenie osi wykonanych kolektorów  kanalizacyjnych w poziomie do istniejących 

przeszkód powinno wynosić: 

• od przewodów kanalizacyjnych i gazowych    - 1,5 m 

• od kabli energetycznych       - 0,8 m 

• od kabli telekomunikacyjnych     -           0,5 m 

• od słupów oświetleniowych i elektroenergetycznych  - 2,0 m 

• od drzew        - 2,0 m 
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Uwaga! 

W rejonie skrzyżowań prace należy prowadzić pod nadzorem i według zaleceń 

właściciela danej sieci. Roboty wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przy wykonaniu wszystkich skrzyżowań wykopy należy poprzedzić inwentaryzacją uzbrojenia 

i wykopami kontrolnymi, w celu  uściślenia lokalizacji uzbrojenia, następnie wykopy zasypać 

z zagęszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury ochronnej dostosować do 

rzeczywistej średnicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu. 

5.2.9. Likwidacja istniejących urządzeń 

Przepusty na trasie Kanału „A” wg poniższego zastosowania. 

Istniejące przepusty do likwidacji 

Lp. Rów 

Odcinek wg km 

kanału A 

Odcinek wg km 

drogi woj. 

Długość 

odcinka do 

likwidacji Od Do Od Do 

Kanał "A" 

1 prostopadły 0+507 - 8+113.5 - - 

2 lewostronny 0+598 0+609 8+204.5 8+215.5 11 

3 lewostronny 0+613,6 0+621,6 8+220.1 8+228.1 8 

4 lewostronny 0+843 0+849 8+449.5 8+455.5 6 

5 lewostronny 0+888,9 0+900,7 8+495.4 8+507.2 11.8 

6 lewostronny 1+340.5 1+349,5 8+947 8+956 9 

7 lewostronny 1+434,5 1+440,8 9+041 9+047.3 6.3 

 

 

Rowy istniejące na trasie Kanału „A” wg poniższego zastosowania. 

Istniejące rowy do zarurowania i zasypania 

Lp. Rów 

Odcinek wg km 

drogi 

Odcinek wg km 

kanału 

Długość odcinka 

do likwidacji 

[m] Od Do Od Do 

Kanał "A" 

1 lewostronny 7+615,2 7+641,3 0+008,7 0+034,8 26,1 

2 lewostronny 7+648 7+681 0+041.5 0+074.5 33 

3 lewostronny 7+689,5 7+717 0+083 0+110.5 27,5 
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4 lewostronny 7+710,5 7+748 0+104 0+141.5 37,5 

5 lewostronny 7+753,5 7+771,5 0+147 0+165 18 

6 lewostronny 7+792,5 7+808,5 0+186 0+202 16 

7 lewostronny 7+812,5 7+834,5 0+206 0+228 22 

8 lewostronny 7+841,5 7+858,5 0+235 0+252 17 

9 lewostronny 7+864 7+884 0+257.5 0+277.5 20 

10 lewostronny 7+891 7+909,5 0+284.5 0+303 18,5 

11 lewostronny 7+913,5 7+931 0+307 0+324.5 17,5 

12 lewostronny 7+948 8+003 0+341.5 0+396.5 55 

13 lewostronny 8+007,5 8+036 0+401 0+429.5 28,5 

14 lewostronny 8+109 8+120 0+502.5 0+513.5 11 

15 lewostronny 8+127,5 8+164 0+521 0+557.5 36,5 

16 lewostronny 8+211,5 8+220 0+605 0+613.5 8,5 

17 lewostronny 8+228 8+252,5 0+621.5 0+646 24,5 

18 lewostronny 8+452 8+495,5 0+845.5 0+889 43,5 

19 lewostronny 8+928 8+946,5 1+321.5 1+340 18,5 

20 lewostronny 9+018 9+041,5 1+411.5 1+435 23,5 

21 lewostronny 9+089,5 9+137,5 1+483 1+531 48 

 

6. Wytyczne realizacji 

Realizację obiektu rozpocząć od wytyczenia geodezyjnego kanałów i ich obiektów, a 

następnie inwentaryzacji urządzeń podziemnych .Wykonanie podzielić na odcinki.  

6.1. Klauzula 

1. 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. 

2. Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonało uzgodnienia określające 

warunki wykonania robót w przypadku zbliżenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia 



18 
 

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, 

� Montaż rurociągów , studni, separatora oraz innych urządzeń prowadzić zgodnie 

instrukcją producenta  

� Studnie istniejące do których włącza się kanalizacją lub są przepinane do nowobudowanej 

kanalizacji należy przed przystąpieniem robót zniwelować.  

 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 

urządzeń. 

6.2. Roboty ziemne 

6.2.1. Wykopy liniowe pod sieć 

Roboty budowlane objęte całym zakresem projektu należy  prowadzić zgodnie z PN-B-10736 

Roboty ziemne oraz 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 1.1 – 2,45m. Szczególną ostrożność zachować trzeba w 

przypadku realizacji wykopów zlokalizowanych w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i nadziemnego, realizować pod nadzorem właścicieli instalacji, wykonywać 

przekopy ręczne.. Na terenach niezabudowanych – ogrody, wykopy poprzedzić zgarnięciem 

humusu pasem 3.0 m. Całość robót ziemnych na terenach niezabudowanych przewiduje się 

wykonać metodą na odkład.  

Realizacja w wykopach otwartych obudowanych, o ścianach pionowych, ubezpieczonych 

wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi zgodnie z normami: PN-B-



19 
 

10736 z marca 1999 r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych”. Warunki techniczne wykonania i odbioru  sieci kanalizacyjnych wymagania 

techniczne CobriInstal  z sierpnia 2003r.”, PN-EN 1610 z marca 2002 r. „ Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych ” oraz PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. „Geotechnika. Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne ”. 

Podłoża filtracyjne  pod rurociągi wykonać 20cm z piasku. Po ułożeniu rurociągi obsypać 

ręcznie 30m nad wierzch rury. Do obsypki  należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez 

grud, korzeni i kamieni. Z uwagi na niekorzystne warunki geologiczne przewiduje się 

całkowitą wymianę gruntu w trasie budowanej kanalizacji. Można zastosować grunt rodzimy 

piaszczysty po uzyskaniu zgody inspektora. Całość zasypów zagęścić. Po zakończeniu robót 

na terenie trawiastym wykonać uprawki dla odtworzenia darni. Kubatury mas ziemnych 

przewidzianych jako wykop, podsypka, obsypka i zasypka rurociągu a także kubaturę mas 

pozostałych przedstawia załączony do dokumentacji wykonawczej szczegółowy przedmiar. 

6.2.2. Montaż rurociągów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej mają zastosowanie normy: 

-PN - 92/B - 10735 – Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania przy odbiorze 

-PN - 92/B - 10729 – Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne 

-BN - 83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

Ponadto należy stosować wytyczne montażu producenta rur. 

W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej przez użytkownika należy 

przeprowadzić   inspekcję powykonawczą kanału kamerą telewizyjną. Próba szczelności 

rurociągów grawitacyjnych 

Próbę na infiltrację przeprowadzić należy dla całego odcinka kanału bocznego grawitacyjnego  

i wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

Dodatkowo należy przeprowadzić inspekcję kanałów kamerą TV z udokumentowaniem na 

płycie CD oraz w postaci opisu załączonego do dokumentacji powykonawczej. 

6.2.3. 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. 
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7. Warunki BHP 
Wszyscy uczestnicy biorący udział w czynnościach budowlanych, rozruchowych  

i eksploatacyjnych powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i posiadać udokumentowane 

aktualne zaświadczenia o ukończeniu kursu odpowiedniego stopnia. 

Wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji (roboty ziemne i technologiczne) 

winny być przeprowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz norm  

i wytycznych dotyczących wykonawstwa i odbioru robót. 

Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych należy zapewnić warunki BHP oraz wymagania i badania zgodne z : 

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

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 

884), 

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

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

47, póz. 401), 

� Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, póz. 437), 

Za częścią opisową zamieszczono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia w trakcie wykonawstwa. 

8. Charakterystyka terenu inwestycji 

8.1. Opis istniejącego uzbrojenia 

Rozpatrywany obszar administrowany jest przez Gminę Ujazd.  

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urządzenia podziemne takie jak: kable energetyczne, 

kable telekomunikacyjne, sieć gazową, sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. 

8.2. Lokalizacja sieci 

Całość projektowanej sieci kanalizacyjnej uwidoczniono na mapach w skali 1:500.



 

 

 


