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WIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst 
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 i pó niejszymi zmianami)  o wiadczam, e niniejszy 
projekt budowlany nt.  
 
BUDOWA UL. BRZOSKWINIOWEJ , CI GÓW PIESZO-JEZDNYCH , 
ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH , CHODNIKÓW , SKRZY OWA  I 

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI 
RETENCYJNO - ROZS CZAJ CYMI 

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
(Prawo Budowlane art.20.ust.4 ).  

Jednocze nie o wiadczamy, e przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z 
punktu widzenia celu jakiemu ma s . 
 
ZESPÓ  PROJEKTOWY 
 
 
mgr in . MICHA  ADAMCZAK 
Uprawnienia projektowe nr 95/DO /13 
Specjalno  konstrukcyjno-budowlana  
 
 
 
in . BERNARD ADAMCZAK 
Uprawnienia projektowe nr  
97/79/Lw , 302/94/Lw, 339/94/Lw 
Specjalno  instalacyjno – in ynieryjna   
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OPIS TECHNICZNY – 
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   

 
 
1.0. PRZEDMIOT PROJEKTU  
 Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt budowlany dotycz cy Budowy  
ul. Brzoskwiniowej , ci gów pieszo-jezdnych , zjazdów  indywidualnych , 
chodników , skrzy owa  i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami 
retencyjno - rozs czaj cymi 
  
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.1      Zlecenie Inwestora  
1.2      Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa  omawianego terenu 
1.3      Dokumentacja geotechniczna  
1.4      Uzgodnienia z Inwestorem  
1.5  Obowi zuj ce normy i przepisy  
1.6 Wizja lokalna w terenie  
  
3.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA   
 
Zakres opracowania obejmuje :  

 Budow  dwóch odcinków ul. Brzoskwiniowej  
 Budow  ci gów pieszo – jezdnych  
 Budow  zjazdów indywidualnych  
 Budow  jednostronnego chodnika zlokalizowane przy ul. Brzoskwiniowej  
 Budow  skrzy owa   
 Budow  sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj  projektowan  ul. Brzoskwiniow  

wraz z ci gami pieszo – jezdnymi  
 Budow  dwóch zbiorników retencyjno – rozs czaj cych magazynuj cych i 

rozs czaj cych wody deszczowe i roztopowe zebrane w projektowan  kanalizacj  
deszczow   

 
4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO    
 Aktualnie wszystkie tereny przeznaczone pod projektowane odcinki dróg oraz ci gi 
pieszo – jezdne , chodniki , skrzy owania s  drogami kamienno – wirowymi za wyj tkiem 
istniej cego odcinka ul. Brzoskwiniowej który jest nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
 Drogi do których w czaj  si  projektowane odcinki ul. Brzoskwiniowej tj.                          
ul. Spadzista i ul. Orzechowa jest nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
   
5.0. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE  

Dane na temat  wyst powania wody oraz budowy geologicznej  na terenach obj tych 
inwestycj  zosta y uzyskane z dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez Pracowni  
Geologiczn  Joanna i Robert ukaszewicz 67-200 G ogów ul. Brzoskwiniowa 7 z która to 
przed przyst pieniem jakichkolwiek robót nale y si  zapozna . 
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6.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWI ZA   
 
6.1. BRAN A DROGOWA  
 Projektuje si  budow  ul. Brzoskwiniowej sk adaj cej si  z dwóch odcinków. 
Szeroko  projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej 5,5 m. Wzd  projektowanych 
odcinków ulicy projektuje si  jednostronny chodnik o szeroko ci 2,0 m. Spadki poprzeczne 
drogi równe 2% - spadek daszkowy lub jednostronny. Spadek poprzeczny chodnika równy 
2% w kierunku projektowanych dróg. Spadki pod ne ulicy zgodne ze spadkiem istniej cego 
terenu. Nawierzchnie projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej stanowi  b dzie 
betonowa kostka brukowa koloru szarego na podbudowie z kruszywa amanego.  
 W ramach opracowania projektuje si  równie  9 ci gów pieszo – jezdnych  
szeroko ciach 4,5 – 5,0 m.  Nawierzchnie projektowanych ci gów pieszo – jezdnych stanowi  

dzie betonowa kostka brukowa koloru szarego na podbudowie z kruszywa amanego. 
Spadki poprzeczne ci gów pieszo – jezdnych równe 2% - spadek daszkowy , jednostronny  
lub do wewn trz ci gów pieszo – jezdnych.  
 
6.1.1. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  

Projektuje si  nast puj ce konstrukcje :   
 
Konstrukcja ul. Brzoskwiniowej  

 Bet. kostka brukowa - koloru szarego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm 
 Podbudowa : kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
 Warstwa os czaj ca : pospó ka zag szczana mech, gr. 10 cm 

 
Konstrukcja ci gów pieszo – jezdnych   

 Bet. kostka brukowa - koloru szarego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm 
 Podbudowa : kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
 Warstwa os czaj ca : pospó ka zag szczana mech, gr. 10 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika  

 Bet. kostka brukowa - koloru czerwonego gr. 8 cm  
 Podyspka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm 
 Podbuodwa : kruszywo amane 0/31,5 mm gr. 10 cm 
 Warstwa os czaj ca : pospó ka zag szczana mech, gr. 10 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów   

 Bet. kostka brukowa - koloru czarnego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm  
 Podbudowa: kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 – gr. 20 cm  
 Warstwa ods czaj ca – pospó ka gr. 10 cm  

 
Jako obramowanie nawierzchni ul. Brzoskwiniowej i projektowanych ci gów pieszo – 

jezdnych projektuje si  kraw niki betonowe 15x30x100 wraz z ciekiem 
przykraw nikowym z kostki betonowej ciekowej 16x16 gr. 8 cm  u onych na awie 
betonowej z oporem z betonu klasy B15. Obramowanie stanowi  b  równie  kraw niki 
betonowe 15x30x100 wystaj ce , wtopione , wtopione odwrócone. Uwaga: szczegó y i 
rodzaje  obramowa  ul. Brzoskwiniowej i projektowanych ci gów pieszo – jezdnych  wg 
rysunków szczegó owych niniejszej dokumentacji. Kraw nik wystaj ce nale y wystawi  12 
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cm ponad poziom cieku a na zjazdach projektuje si  obni enie kraw nika do poziomu +2 cm 
ponad ciek.  

Obramowanie projektowanego chodnika stanowi  b dzie kraw nik betonowy 
15x30x100 od strony dróg oraz betonowe obrze e chodnikowe 8x30x100 po przeciwnej 
stronie.  
 

Wska nik zag szczenia gruntu pod a dla nawierzchni ul. Brzoskwiniowej  i ci gów 
pieszo – jezdnych  powinien wynosi  co najmniej: 

 103% zag szczenia laboratoryjnego 
 wtórny modu  odkszta cenia minimum 120 MPa 
 
Pod e gruntowe powinno by  wyrównane oraz odpowiednio zag szczone i 

odpowiada  wymogom normy: PN-S- 02205:1998 
 
6.2. BRAN A SANITARNA – SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ  

Projektowana kanalizacja przebiega  b dzie w pasie projektowanej 
ul. Brzoskwiniowej oraz projektowanych ci gów – pieszo jezdnych.  

Projektowana kanalizacja swoim celom s  b dzie odwodnieniu 
ul. Brzoskwiniowej oraz ci gów pieszo – jezdnych.   

Projektowana kanalizacja deszczowa sk ada si  z przewodów g ównych tj. rury PVC – 
U klasy S o rednicach DN200, DN250, DN315, DN400 oraz przy czy do projektowanych 
wpustów ulicznych tj. rury PVC - U klasy S o rednicy DN200.  
 Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej ul. Brzoskwiniowej oraz 
projektowanych ci gów pieszo – jezdnych nast powa  b dzie do 2 projektowanych 
zbiorników retencyjno – rozs czaj cych. Bezpo rednio przed zbiornikami projektuje si  
podczyszczenie wód opadowych i roztopowych w projektowanych separatorach substancji 
ropopochodnych. W przypadku gwa townych opadów i nadmiaru wód opadowych 
w projektowanych zbiornikach, odp yw wód opadowych nast powa  b dzie do istniej cych 
kanalizacji ogólnosp awnych, zlokalizowanych w ul. Orzechowej i ul. Wita Stwosza. 
Ewentualny odp yw wód do kanalizacji przewiduje si  opomiarowa  za pomoc  
przep ywomierzy zlokalizowanych w studniach za projektowanymi zbiornikami.  
 W ramach inwestycji przewiduje si  równie  wymian  istniej cej rury kanalizacyjnej PVC 
DN200 przebiegaj cej pod projektowanym systemem retencyjno-rozs czaj cym (zbiornik Z2) na 
now  rur  kanalizacyjn  PE225 o d ugo ci L=25,7 m. Przewiduje si  równie  zabezpieczenie tej 
rury poprzez rur  ochronn  stalow  329,9x8 o d ugo ci 15,0 m. Rur  przewodow  wprowadzi  do 
rury os onowej za pomoc  p óz, a ko ce za lepi  manszetami. 
 
7.0. BILANS ROZWI ZA   
7.1. BRAN A DROGOWA  

 Szeroko  projektowanej ul. Brzoskwiniowej – 5,5 m  
 czna d ugo  projektowanej ul. Brzoskwiniowej – 689,06 mb  
 Powierzchnia projektowanej ul. Brzoskwiniowej – 3950,0 m2 
 Szeroko  projektowanych ci gów pieszo – jezdnych – 4,5 – 5,0 m  
 czna d ugo  projektowanych ci gów pieszo – jezdnych – 603,41 mb  
 Powierzchnia projektowanych ci gów pieszo – jezdnych – 3650,0 m2 
 Szeroko  projektowanego chodnika przy ul. Brzoskwiniowej – 1,5-2,0 m  
 Powierzchnia projektowanych chodników  przy ul. Brzoskwiniowej i doj  do posesji  – 

1500,0 m2 
 Powierzchnia projektowanych zjazdów – 310,0 m2 
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7.2. BRAN A SANITARNA  
 
Projektuje si  nast puj ce d ugo ci ruroci gów:  

 Ø200 – PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 – 229,70m  
 Ø250 – PVC-U klasy S 250x7,3 SDR34 SN8 – 452,20m  
 Ø315 – PVC-U klasy S 315x9,2 SDR34 SN8 – 461,6m  
 Ø400 – PVC-U klasy S 400x11,7 SDR34 SN8 – 81,20 m  
 Rura kanalizacyjna PE225x13,4 PE100 – 25,7 m – wymiana istniej cej rury 

DN200PVC  
 Rura ochronna stalowa 329,9x8 – 15,0 m  

 
8.0. INFORMACJA GÓRNICZA  
 

Teren obj ty opracowaniem nie znajduje si  w strefie oddzia ywania górniczego.  
 

9.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA  
 Teren obj ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest obj ty 
ochron  konserwatora zabytków. 
 
10.0. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 
ISTNIEJ CYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO  DLA 

RODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U YTKOWNIKÓW 
PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH 
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR BNYM. 
  

Inwestycja ze wzgl du na swój lokalny charakter nie b dzie mia a negatywnego wp ywu 
na rodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.   

Zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 1397) 
projektowane przedsi wzi cie nie jest zaliczane do przedsi wzi  mog cych zawsze ani 
potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko. 

Projektowane obiekty nie wp yn  negatywnie na warunki higieniczne i zdrowotne 
przysz ych u ytkowników. Projektowane obiekty w postaci dróg , ci gów pieszo – jezdnych 
chodników zwi ksz  znacznie  bezpiecze stwo i poprawi  komunikacj  na rozpatrywanym 
osiedlu w m. Ruszowice.  
 
11.0. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI  

 
Projektuje si  organizacj  budowy w sposób nieodbiegaj cy od przeci tnych 

warunków organizacyjno-technicznych dla robót in ynieryjnych. Stosowana technologia nie 
odbiega od przyj tej podstawy ustalania nak adów i czasu realizacji. Przyj to mechaniczny i 

czny sposób wykonania robót ziemnych. Roboty rozpoczyna  po zawiadomieniu 
ytkowników i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia podziemnego i up ywie 7-miu dni od daty 

zawiadomienia. Przy zbli eniach z sieciami podziemnymi roboty ziemne nale y prowadzi  
cznie.  
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W trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotowej inwestycji teren zabezpieczy  
poprzez oznakowanie zgodne z Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
zarz dzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarz dzaniem oraz Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej – Szczegó owe Warunki 
Techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.  

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno by  
dostosowane do wyst puj cych utrudnie  na drodze, a tak e zapewnia  bezpiecze stwo 
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonuj cym te roboty. 

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu u yte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca 
robót na drodze powinny by  dobrze widoczne zarówno w dzie  jak i w nocy oraz utrzymane 
w nale ytym stanie przez okres trwania robót. 

Pojazdy wykorzystywane w pasie drogowym powinny by  wyposa one w 
ostrzegawcze sygna y wietlne b yskowe barwy tej , widoczne ze wszystkich stron z 
odleg ci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzysto ci powietrza. Pojazdy powinny by  
oznakowane pasami na przemian barwy bia ej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na 
ca ej szeroko ci pojazdu, albo tablic  ostrzegawcz  lub tablic  zamykaj . 

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego powinny zapewnia  stabilno . 

Dopuszcza si  wygrodzenia g bokich wykopów elementami ogrodzenia , których 
wysoko  nie mo e by  mniejsza ni  2,0 m i musz  by  po czone ze sob . 

Wygrodzenia ta  ostrzegawcz  jest dopuszczalne tylko przy wykopach do 
boko ci 0,5 m. Zapory drogowe, tablice kieruj ce, ta ma ostrzegawcza, pacho ki drogowe   

winne by  wykonane z materia ów odblaskowych. Zapory drogowe u yte do wygrodzenie 
winne by  pokryte po obu stronach pasami bia ymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie 
zapory rozpoczynaj  si  i ko cz  pasem, czerwonym. Dopuszczalne d ugo ci zapór 
drogowych L wynosz : 1200, 1800 , 2400 , 3000 mm . Zapory drogowe zabezpieczaj ce 
miejsca robót nale y umieszcza  na wysoko ci od 0,9 m do 1,1 m, mierz c od poziomu 
nawierzchni drogi ( chodnika) do górnej kraw dzi zapór. Urz dzenia     bezpiecze stwa     
ruchu     drogowego     musz      odpowiada      wymogom           „Szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach " - za cznik 1-4 do rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktur z dnia 03.07. 2003 r (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003 r). 

  
Roboty wykonywa  zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru po 

realizacji wszystkich robót bran owych ulegaj cych zakryciu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP. Przed 
rozpocz ciem Wykonawca sporz dzi plan BiOZ. 
 
12.0. UWAGI KO COWE  

 Wszelkie odst pstwa stanu istniej cego wzgl dem niniejszego projektu nale y zg osi  
jednostce projektowej    

 Wszelki istotne odst pstwa od projektu (art. 36a Prawa Budowlanego) s  
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budow   

 
Opracowa   

        in . Bernard Adamczak   
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OPIS TECHNICZNY – 
BRAN A DROGOWA  

 
 
1.0. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PROJEKTU  
  Przedmiotem niniejszej cz ci opracowania  jest projekt budowlany bran y drogowej 
dotycz cy Budowy  ul. Brzoskwiniowej , ci gów pieszo-jezdnych , zjazdów  
indywidualnych , chodników , skrzy owa   
 
2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.7      Zlecenie Inwestora  
1.8      Mapa sytuacyjno – wysoko ciowa  omawianego terenu  
1.9      Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Pracowni  Geologiczn  
           Janina ukaszewicz 67-200 G ogów ul. Brzoskwiniowa 7    
1.10 Uzgodnienia z Inwestorem  
1.11 Obowi zuj ce normy i przepisy  
1.12 Wizja lokalna w terenie  
 
3.0. ZAKRES OPRACOWANIA   
Zakres opracowania obejmuje :  

 Budow  dwóch odcinków ul. Brzoskwiniowej  
 Budow  ci gów pieszo – jezdnych  
 Budow  zjazdów indywidualnych  
 Budow  jednostronnego chodnika zlokalizowane przy ul. Brzoskwiniowej  
 Budow  skrzy owa   

 
4.0. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO    

Aktualnie wszystkie tereny przeznaczone pod projektowane odcinki dróg oraz ci gi 
pieszo – jezdne , chodniki , skrzy owania s  drogami kamienno – wirowymi za wyj tkiem 
istniej cego odcinka ul. Brzoskwiniowej który jest nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
 Drogi do których w czaj  si  projektowane odcinki ul. Brzoskwiniowej tj.                          
ul. Spadzista i ul. Orzechowa jest nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  
   
 
5.0. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE I BUDOWA GEOLOGICZNA 
TERENU     

Dane na temat  wyst powania wody oraz budowy geologicznej  na terenach obj tych 
inwestycj  zosta y uzyskane z dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez Pracowni  
Geologiczn  Joanna i Robert ukaszewicz 67-200 G ogów ul. Brzoskwiniowa 7 z która to 
przed przyst pieniem jakichkolwiek robót nale y si  zapozna . 
 
6.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWI ZA   
  

Projektuje si  budow  ul. Brzoskwiniowej sk adaj cej si  z dwóch odcinków. 
Szeroko  projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej 5,5 m. Wzd  projektowanych 
odcinków ulicy projektuje si  jednostronny chodnik o szeroko ci 2,0 m. Spadki poprzeczne 
drogi równe 2% - spadek daszkowy lub jednostronny. Spadek poprzeczny chodnika równy 
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2% w kierunku projektowanych dróg. Spadki pod ne ulicy zgodne ze spadkiem istniej cego 
terenu. Nawierzchnie projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej stanowi  b dzie 
betonowa kostka brukowa koloru szarego na podbudowie z kruszywa amanego.  
 W ramach opracowania projektuje si  równie  9 ci gów pieszo – jezdnych  
szeroko ciach 4,5 – 5,0 m.  Nawierzchnie projektowanych ci gów pieszo – jezdnych stanowi  

dzie betonowa kostka brukowa koloru szarego na podbudowie z kruszywa amanego. 
Spadki poprzeczne ci gów pieszo – jezdnych równe 2% - spadek daszkowy , jednostronny  
lub do wewn trz ci gów pieszo – jezdnych.  
 
Projektuje si  nast puj ce konstrukcje :   
 
Konstrukcja ul. Brzoskwiniowej  

 Bet. kostka brukowa - koloru szarego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm 
 Podbudowa : kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
 Warstwa os czaj ca : pospó ka zag szczana mech, gr. 10 cm 

 
Konstrukcja ci gów pieszo – jezdnych   

 Bet. kostka brukowa - koloru szarego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm 
 Podbudowa : kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm 
 Warstwa os czaj ca : pospó ka zag szczana mech, gr. 10 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika  

 Kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm 
 Podyspka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm 
 Podbuodwa : kruszywo amane 0/31,5 mm gr. 10 cm 
 Warstwa os czaj ca : pospó ka zag szczana mech, gr. 10 cm 

 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów   

 Kostka betonowa koloru czarnego gr. 8 cm  
 Podsypka mia u kamiennego 0-4mm gr. 4 cm  
 Podbudowa: kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 – gr. 20 cm  
 Warstwa ods czaj ca – pospó ka gr. 10 cm  

 
Jako obramowanie nawierzchni ul. Brzoskwiniowej i projektowanych ci gów pieszo – 

jezdnych projektuje si  kraw nik betonowy 15x30x100 wraz z ciekiem przykraw nikowym 
z kostki betonowej ciekowej 16x16 gr. 8 cm  u onych na awie betonowej z oporem z 
betonu klasy B15. Kraw nik nale y wystawi  12 cm ponad poziom cieku a na zjazdach 
projektuje si  obni enie kraw nika do poziomu +2 cm ponad ciek.  

Jako obramowanie projektowanej zatoki autobusowej projektuje si  kraw nik 
drogowy 15x30x100 wystawiony na 12 cm ponad nawierzchni  zatoki od strony 
projektowanego chodnika oraz na 2 cm od strony istniej cej drogi powiatowej.  

Obramowanie projektowanego chodnika stanowi  b dzie kraw nik betonowy 
15x30x100 od strony dróg oraz betonowe obrze e chodnikowe 8x30x100 po przeciwnej 
stronie.  
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Wska nik zag szczenia gruntu pod a dla nawierzchni ul. Brzoskwiniowej  i ci gów 
pieszo – jezdnych  powinien wynosi  co najmniej: 

 103% zag szczenia laboratoryjnego 
 wtórny modu  odkszta cenia minimum 120 MPa 
 
Pod e gruntowe powinno by  wyrównane oraz odpowiednio zag szczone i 

odpowiada  wymogom normy: PN-S- 02205:1998 
 
 
7.0. ODWODNIENIE  
 Odwodnienie drogi stanowi  b dzie uk ad spadków pod nych i poprzecznych do 
projektowanych wpustów ulicznych na projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
(Projekt kanalizacji deszczowej wg niniejszego opracowania).   
 
8.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIELENI I ZIEMNE  

 
Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano ziele  w obr bie pasa drogowego typu 

niskiego – trawniki jako ziele ce zewn trzne poza chodnikami drogami i ci gami pieszo – jezdnymi do 
granicy pasa drogowego. Istniej ce drzewa , nie podlegaj ce wycince nale y zabezpieczy  przed 
uszkodzeniem poprzez odsuni cie si  ze sprz tem na odleg  bezpieczn  oraz wykonanie robót 
ziemnych r cznie. Podczas prowadzenia robót ziemnych odkryte korzenie nale y zabezpieczy  przed 
uszkodzeniem i przesuszeniem owijaj c mi kk  tkanin  i regularnie zrasza  wod  w czasie prowadzenia 
robót, chroni c matami s omianymi przed negatywnym wp ywem czynników atmosferycznych 
(mróz.). Roboty prowadzi  zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
 
9.0. ROBOTY ZIEMNE  
 

Zakres robót ziemnych sprowadza si  do wykonania koryta pod przewidywane konstrukcje 
przebudowywanych dróg chodników , zjazdów oraz do wykonania cz ciowej wymiany gruntu.  

Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi  sprz tem mechanicznym. W bezpo redniej 
blisko ci wyst powania instalacji podziemnych, roboty nale y wykonywa  r cznie z 
zachowaniem ostro no ci, pod nadzorem przedstawiciela w ciciela danej sieci. 
Roboty ziemne prowadzi  w sposób zabezpieczaj cy przed nawodnieniem i uplastycznieniem gruntu 
pod a  tj nie dopuszczaj c zalania koryta i wykopów wod  , w tym deszczow  ,odwadnia  na 
bie co wykopy i koryta a w okresie zimowym nie dopu ci  do przemarzni cia gruntu. 
Roboty ziemne wykonywa  z godnie z : 

 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne 
 PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne .Wymagania i Badania 

Roboty ziemne nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi PN oraz zasadami i przepisami BHP 
 
10.0. BILANS ROZWI ZA   

 Szeroko  projektowanej ul. Brzoskwiniowej – 5,5 m  
 czna d ugo  projektowanej ul. Brzoskwiniowej – 689,06 mb  
 Powierzchnia projektowanej ul. Brzoskwiniowej – 3950,0 m2 
 Szeroko  projektowanych ci gów pieszo – jezdnych – 4,5 – 5,0 m  
 czna d ugo  projektowanych ci gów pieszo – jezdnych – 603,41 mb  
 Powierzchnia projektowanych ci gów pieszo – jezdnych – 3650,0 m2 
 Szeroko  projektowanego chodnika przy ul. Brzoskwiniowej – 1,5-2,0 m  
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 Powierzchnia projektowanych chodników  przy ul. Brzoskwiniowej i doj  do posesji  – 
1500,0 m2 

 Powierzchnia projektowanych zjazdów – 310,0 m2 
 
11.0. WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ NORMY   

 
Wszelkie materia y, u yte do budowy, musz  posiada  atesty oraz deklaracje 

zgodno ci. 
Roboty nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami: 
1. ROBOTY ZIEMNE: 

-  PN-S-02205:1998    Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  
Wymagania i badania. 
 

2. STABILIZACJA GRUNTU: 
-  PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone 

pod e z gruntu stabilizowanego cementem. 
3. WARSTWA ODCINAJ CA: 

-  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek. 

4. PODBUDOWA T UCZNIOWA: 
-  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
-  PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia 

kamiennego. 
-  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo amane do 

nawierzchni drogowych. 
-  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci 

nawierzchni planografem i at . 
-  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u 

odkszta ce  nawierzchni podatnych i pod a 
przez obci enie p yt . 

5. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE: 
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
6. KRAW NIKI NA AWIE BETONOWEJ: 

-  PN-B-06250   Beton zwyk y. 
-  BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne 

ustawienia i odbioru. 
-  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw niki i obrze a. 

 
Wszelki odst pstwa od projektu po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem 

nadzoru inwestorskiego 
 
 

Opracowa   
        mgr in . Micha   Adamczak   
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OPIS TECHNICZNY – 
BRAN A SANITARNA 

 
 
1.0. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PROJEKTU  
  Przedmiotem niniejszej cz ci opracowania  jest projekt budowlany dotycz cy: 
Budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno – rozs czaj cymi 
w ramach opracowania: Budowa ul. Brzoskwiniowej, ci gów pieszo-jezdnych, zjazdów 
indywidualnych, chodników, skrzy owa  i sieci kanalizacji deszczowej wraz ze 
zbiornikami retencyjno - rozs czaj cymi 
 

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Mapy sytuacyjno – wysoko ciowe przedmiotowego terenu  
2.2 Wizje lokalne w terenie. 
2.3 Projekt bran y drogowej. 
2.4 Obowi zuj ce normy i przepisy  
2.5 Uzgodnienia z Inwestorem. 
 

3.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres opracowania obejmuje:  

 Budow  sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj  projektowan  ul. Brzoskwiniow  
wraz z ci gami pieszo – jezdnymi  

 Budow  dwóch zbiorników retencyjno – rozs czaj cych magazynuj cych 
i rozs czaj cych wody deszczowe i roztopowe zebrane w projektowan  kanalizacj  
deszczow   

 

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA  – SIE  KANALIZACJI 

DESZCZOWEJ  
Projektowana kanalizacja przebiega  b dzie w pasie projektowanej 

ul. Brzoskwiniowej oraz projektowanych ci gów – pieszo jezdnych.  
Projektowana kanalizacja swoim celom s  b dzie odwodnieniu 

ul. Brzoskwiniowej oraz ci gów pieszo – jezdnych.   
Projektowana kanalizacja deszczowa sk ada si  z przewodów g ównych tj. rury PVC – 

U klasy S o rednicach DN200, DN250, DN315, DN400 oraz przy czy do projektowanych 
wpustów ulicznych tj. rury PVC - U klasy S o rednicy DN200.  
 Odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej ul. Brzoskwiniowej oraz 
projektowanych ci gów pieszo – jezdnych nast powa  b dzie do 2 projektowanych 
zbiorników retencyjno – rozs czaj cych. Bezpo rednio przed zbiornikami projektuje si  
podczyszczenie wód opadowych i roztopowych w projektowanych separatorach substancji 
ropopochodnych. W przypadku gwa townych opadów i nadmiaru wód opadowych 
w projektowanych zbiornikach, odp yw wód opadowych nast powa  b dzie do istniej cych 
kanalizacji ogólnosp awnych, zlokalizowanych w ul. Orzechowej i ul. Wita Stwosza. 
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Ewentualny odp yw wód do kanalizacji przewiduje si  opomiarowa  za pomoc  
przep ywomierzy zlokalizowanych w studniach za projektowanymi zbiornikami.  
 W ramach inwestycji przewiduje si  równie  wymian  istniej cej rury kanalizacyjnej PVC 
DN200 przebiegaj cej pod projektowanym systemem retencyjno-rozs czaj cym (zbiornik Z2) na 
now  rur  kanalizacyjn  PE225 o d ugo ci L=25,7 m. Przewiduje si  równie  zabezpieczenie tej 
rury poprzez rur  ochronn  stalow  329,9x8 o d ugo ci 15,0 m. Rur  przewodow  wprowadzi  do 
rury os onowej za pomoc  p óz, a ko ce za lepi  manszetami. 
 
4.1. Miejsce zrzutu – odbioru wód deszczowych z projektowanej kanalizacji deszczowej 

 Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez w ciciela sieci 
ogólnosp awnych zlokalizowanych w ul. Wita Stwosza i ul. Orzechowej przewiduje si  
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniej cych sieci DN400 w ul. Wita 
Stwosza i sieci DN315 w ul. Orzechowej. Odprowadzenie wód opadowych do wymienionych 
sieci przewiduje si  ograniczy  do minimum poprzez projektowane dwa zbiorniki retencyjno 
– rozs czaj ce odprowadzaj ce wody opadowe i roztopowe do gruntu.  

W przypadku gwa townych opadów i nadmiaru wód opadowych w projektowanych 
zbiornikach odp yw wód opadowych nast powa  b dzie do istniej cych kanalizacji 
ogólnosp awnych zlokalizowanych w ul. Orzechowej i Wita Stwosza. Ewentualny odp yw 
wód do kanalizacji przewiduje si  opomiarowa  za pomoc  przep ywomierzy 
zlokalizowanych w studniach DN1200 za projektowanymi zbiornikami.  
 

4.2. Obliczenie ilo ci wód opadowych i roztopowych z projektowanych odcinków 
ul. Brzoskwiniowej i ci gów pieszo – jezdnych do projektowanych zbiorników 
retencyjno-rozs czaj cych   

Projektuje si  dwa zbiorniki retencyjno – rozs czaj ce zlokalizowane w najni szych 
miejscach projektowanych odcinków ul. Brzoskwiniowej które b  odbiera y wody opadowe 
i roztopowe z dwóch zlewni deszczowych.  

 
Zestawienie ilo ci wód opadowych :  
 
Zlewnia nr 1 (zbiornik retencyjno- rozs czaj cy przy ul. Orzechowej)  
 

czna powierzchnia zlewni :  
 
F=3300,0 m2 

 
Ilo  wód opadowych i roztopowych odp ywaj cych do gruntu poprzez zbiornik 

retencyjno rozs czaj cy nr 1 (zlokalizowany w rejonie ul. Orzechowej):  
 

]/[,* slFqQ zr  
 
gdzie :  
q – nat enie deszczu miarodajnego = 131 l/s x ha 
Fzr – powierzchnia zlewni  
 

 iizr FF *
 

 



 

 20 

j = 0,60 – pow. utwardzone bet. kostka brukowa (chodniki , drogi , ci gi pieszo – 
jezdne i zjazdy  

 
slQ /94,2510000/131*6,0*3300  

 
Zlewnia nr 2 (zbiornik retencyjno – rozs czaj cy w okolicach ul. Wita Stwosza)  
 

czna powierzchnia zlewni :  
 
F=5700,0 m2 

 
Ilo  wód opadowych i roztopowych odp ywaj cych do gruntu poprzez zbiornik 

retencyjno rozs czaj cy nr 2 (zlokalizowany w rejonie ul. Wita Stwosza):  
 

]/[,* slFqQ zr  
 
gdzie :  
q – nat enie deszczu miarodajnego = 131 l/s x ha 
Fzr – powierzchnia zlewni  
 

iizr FF *
 

 
j = 0,60 – pow. utwardzone bet. kostka brukowa (chodniki , drogi , ci gi pieszo – 

jezdne i zjazdy  
 

slQ /80,4410000/131*6,0*5700  
 

4.3. Odcinki sieci i przy czy 

Projektuje si  nast puj ce d ugo ci ruroci gów:  
 Ø200 – PVC-U klasy S 200x5,9 SDR34 SN8 – 229,70m  
 Ø250 – PVC-U klasy S 250x7,3 SDR34 SN8 – 452,20m  
 Ø315 – PVC-U klasy S 315x9,2 SDR34 SN8 – 461,6m  
 Ø400 – PVC-U klasy S 400x11,7 SDR34 SN8 – 81,20 m  
 Rura kanalizacyjna PE225x13,4 PE100 – 25,7 m – wymiana istniej cej rury 

DN200PVC  
 Rura ochronna stalowa 329,9x8 – 15,0 m  

 

4.4. Wpusty uliczne  

Odprowadzenie wody opadowej ci gów pieszo – jezdnych odbywa  si  b dzie za 
pomoc  spadków poprzecznych i pod nych do nowo projektowanych wpustów ulicznych 
prefabrykowanych fi500 zwie czonych wpustem ciekowym ulicznym klasy D400 
ko nierzowym z eliwa szarego z zawiasami, wyposa onych w pier cie  odci aj cy oraz 

yt  podtrzymuj  wpust. Studzienki wyposa  w osadnik zanieczyszcze  oraz wiaderko 
na zanieczyszczenia z r czk  do wyjmowania.  
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4.5. Studzienki kanalizacji deszczowej  

              Studzienki rewizyjno - po czeniowe wykona  z prefabrykatów elbetowych o 
rednicach DN 1000 mm i DN1200 mm na podbudowie z betonu B10 wyposa one we w azy 

typu ci kiego klasy D400 z eliwa z zamkni ciem uniemo liwiaj cym kradzie  
z wype nieniem betonowym z wk adk  amortyzuj  z wentylacj . Przej cia przez studnie 
wykona  za pomoc  typowych tulei szczelnych.  
 Na projektowanej sieci projektuje si  równie  studzienki rewizyjne DN600 
tworzywowe np. polietylenowe lub polipropylenowe (PE lub PP) . Studzienki te wyposa  
równie  we w azy typu ci kiego klasy D400.  
 
4.6. Separatory substancji ropopochodnych  

Dla miarodajnych przep ywów wód deszczowych bezpo rednio przed wlotem wód 
deszczowych i roztopowych do projektowanych zbiorników retencyjno – rozs czaj cych  
projektuje si  separatory koalescencyjne (oznaczone SEP1 i SEP2) substancji 
ropopochodnych. Separator SEP1 projektuje si  jako zintegrowany z osadnikiem natomiast 
separator SEP2 projektuje si  w uk adzie osadnik zanieczyszcze  sta ych i separator 
substancji ropopochodnych.  
 
SEP1 (separator w okolicy ul. Orzechowej)   
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem :  

 Maksymalne obci enie hydrauliczne Qmax=30 l/s  
 rednica zewn trzna – 2800 mm  
 Pojemno  osadnika – 6000 l 
 rednica wlotu i wylotu – DN315/315  

 
SEP2 (separator w okolicy ul. Wita Stwosza)   
Osadnik zanieczyszcze  sta ych:  

 Pojemno  osadnika – 7000 l 
 Pojemno  u yteczna osadnika – 6-5,5 l/s  
 rednica zewn trzna – 2300 mm  
 rednica wlotu i wylotu – DN400/400  

 
Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych:  

 Maksymalne obci enie hydrauliczne Qmax=50,0 l/s  
 rednica zewn trzna – 2300 mm  
 rednica wlotu i wylotu – DN400/400  

 
Zastosowane dwa uk ady podczyszczenia wód deszczowych i roztopowych pozwol  na 
skuteczno  oczyszczenia wód deszczowych i roztopowych zgodnie z Rozporz dzeniem 
Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy 
wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla rodowiska wodnego.  (Dz. U. Nr 137  z dnia 24 lipca 2006 poz. 984) tj.  

 Zawiesiny ogólne – mniej ni  100 mg/l; 
 Substancje ropopochodne 15 mg/l.  

 
4.7 Zbiorniki retencyjno-rozs czaj ce  

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na odprowadzenie wód deszczowych 
i roztopowych bezpo rednio przed wylotami do istniej cych sieci kanalizacji 
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ogólnosp awnych projektuje si  dwa zbiorniki retencyjno – rozs czaj ce zbudowane 
z systemowych skrzynek polipropylenowych. Odprowadzenie wód deszczowych do 
istniej cych sieci kanalizacji nast powa  b dzie nie w sposób ci y. Woda deszczowa 
z projektowanej kanalizacji deszczowej magazynowana b dzie i rozs czana do gruntu 
w dwóch projektowanych zbiornikach. Za odp yw wód z systemów retencyjno – 
rozs czaj cych odpowiada  b dzie rura odp ywowa DN200. Projektowane zbiorniki zosta y 
dobrane z 15% zapasem pojemno ci, tak aby odp yw wód opadowych i roztopowych do 
istniej cych sieci ogólnosp awnych by  jak najmniejszy.   

Projektuje si  zbiorniki z modu owych skrzynek o wymiarach 800x1200 mm 
i wysoko ci h=290 mm wykonanych ze wzmocnionego polipropylenu o barwie czarnej. 
Konstrukcja charakteryzuje si  95% wspó czynnikiem pojemno ci czynnej dzi ki temu 
obj to  retencjonowanej wody przypadaj cej na skrzynie wynosi 2501. Kszta t skrzyni zosta  
zaprojektowany tak, aby niewielka wysoko  umo liwia a u ycie skrzynek nawet na terenach 
o wysokim poziomie wód gruntowych. Konstrukcja oraz materia  elementów zapewniaj  
wytrzyma  na nacisk si  pionowych oraz poziomych. 
 

Zbiornik nr 1 (lokalizacja w pobli u ul. Orzechowej)  
 Szeroko  zbiornika – 4,0m 
 ugo  zbiornika – 8,4m 
 Ca kowita wysoko  projektowanego zbiornika – 0,81m 
 Ilo  projektowanych skrzynek – 105szt 
 Pojemno  projektowanego zbiornika retencyjno – rozs czaj cego – 26,25m3 

 

Zbiornik nr 2 (lokalizacja w pobli u ul. Wita Stwosza)  
 Szeroko  zbiornika – 4,0m 
 ugo  zbiornika – 13,2m 
 Ca kowita wysoko  projektowanego zbiornika – 1,07m 
 Ilo  projektowanych skrzynek – 209szt 
 Pojemno  projektowanego zbiornika retencyjno – rozs czaj cego – 52,25m3 

 
Uwaga: Monta , konserwacja i eksploatacja zbiorników retencyjno rozs czaj cych zgodnie z 
instrukcjami i wytycznymi producentów zbiorników.   
 
4.8 Studnia pomiarowa   

Bezpo rednio przed wylotem wód deszczowych i roztopowych projektuje si  studni  
pomiarow  DN1200 w której zamontowany b dzie przep ywomierz ultrad wi kowy 
z w asnym zasilaniem przeznaczony do pomiaru obj to ci ewentualnego odp ywu wód do 
istniej cych kanalizacji ogólnosp awnych.  

Schemat studni pomiarowej pokazuje rysunek szczegó owy niniejszej dokumentacji.  
 

4.9. Wykonywanie robót  

4.9.1 Przygotowanie do prowadzenia robót  

Przed przyst pieniem do robót nale y wykona  prace przygotowawcze zwi zane 
z pomiarami, badaniem gruntu, organizacj  robót, ustaleniem miejsc do odk adania ziemi 
rodzimej, odwo eniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska  wszelkie 
zezwolenia niezb dne do rozpocz cia budowy drogi oraz przyj  teren pod inwestycj  wraz 
z potrzebnymi reperami geodezyjnymi. Projektowan  o  kana u (przewodu) nale y oznaczy  
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w terenie w sposób trwa y i widoczny z za eniem ci gów reperów roboczych. Punkty na osi 
trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików.  
 

4.9.2 Wykop i wykonanie wykopu  

Wykonanie wykopów nale y przeprowadza  zgodnie z warunkami ogólnymi 
i Normami bran owymi. Wykop nale y rozpocz  od najni szego punktu, aby zapewni  
grawitacyjny sp yw wody z wykopu w dó  po jego dnie. Wykopy nale y wykona  jako 
otwarte szalowane. Metody wykonania robót (r czne lub mechaniczne) powinny by  
dostosowane do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz tu 
mechanicznego. Szeroko  wykopu uwarunkowana jest zewn trznymi wymiarami kana u, do 
których dodaje si  obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. 
Szalowanie cian nale y prowadzi  w miar  pog biania wykopu. W trakcie realizacji robót 
ziemnych nad otwartymi wykopami, nale y ustawi awy celownicze, w celu kontroli 
rz dnych dna i osi wykopu. awy te nale y montowa  nad wykopem na wysoko ci oko o 1m 
w odst pach oko o 30 m. Po enie celowników nale y sprawdza  codziennie przed 
rozpocz ciem prac monta owych. Dno wykopu powinno by  równe i wykonane zgodnie ze 
spadkami okre lonymi na profilach pod nych.  

Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
pasa terenu o szeroko ci, co najmniej 1 m pomi dzy kraw dzi  wykopu a stop  nasypu lub 
bezpo rednio wywo ony z terenu budowy. W przypadku niemo no ci zachowania 
powy szego warunku dozwolone jest gromadzenie gruntu zgodnie z dokumentacj  w innym 
miejscu.  

Zabezpieczenia skrzy owa  wykopu z urz dzeniami podziemnymi powinny by  
wykonane zgodnie z dokumentacj  uprzednio uzgodnion  z w cicielami tych urz dze . 

Poniewa  cz  robót ziemnych b dzie prowadzona na terenie publicznym na czas 
prowadzenia robót nale y zapewni  ci  i bezpiecze stwo ruchu pieszego (nad wykopami 

 k adki z por czami). Nale y ogrodzi  oraz wyra nie zaznaczy  obszar prowadzonych 
robót - oznaczenie winno by  widoczne od zmierzchu do witu oraz w porach ograniczonej 
widoczno ci, natomiast do ogrodzenia powinno si  u  zapór drogowych trwa ych.  
Rz dne zag bienia istniej cego uzbrojenia podziemnego, koliduj cego z projektowanym 
odwodnieniem, zosta y podane w przypadkach gdzie zag bienie jest znane. W innym razie 
zag bienie istniej cego uzbrojenia podziemnego przyj te zosta o orientacyjnie.  

Spód wykopu wykonywanego r cznie nale y pozostawi  na poziomie wy szym od 
rz dnej projektowanej o oko o 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. przy wykopie 
wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala si  na poziomie ok. 20 cm wy szym od 
rz dnej projektowanej, bez wzgl du na rodzaj gruntu. Wykopy nale y wykonywa  bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nale y wykona  
pocz tkowo do g boko ci mniejszej od projektowanej a nast pnie pog bi  do w ciwej 

boko ci bezpo rednio przed u eniem podsypki piaskowej lub elementów dennych 
kana u. Przy wykonywaniu wykopów w bezpo rednim s siedztwie istniej cej budowli nale y 
je zabezpieczy  przed osiadaniem i odkszta ceniem. Tolerancja dla rz dnych dna wykopu nie 
powinna przekracza  +3 cm dla gruntów zwi ych, +5 cm dla gruntów wymagaj cych 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko ci wykopu wynosi +5 cm. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych 
powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw 
wody z terenu przylegaj cym do wykopu, górne kraw dzie bali powinny wystawa  min 15 
cm ponad szczelnie przylegaj cy teren. W przypadku odprowadzenia wód opadowych 
rowami odwadniaj cymi do studzienek zbiorczych, nale y uwzgl dni  pojecie zabezpieczenia 
miejsc robót przed rozmyciem.  
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Je eli g boko  wykopu b dzie wi ksza ni  1 m nale y wykona  zej cia-wej cia po 
drabinie, w odleg ciach nieprzekraczaj cych 20 m.  
 

Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wszystkich w cicieli dzia ek 
i uzbrojenia terenu powiadomi  o rozpocz ciu prac w terminach okre lonych uzgodnieniami 
z w/w podmiotami. 

W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem prace wykonywa  r cznie 
z zachowaniem szczególnej uwagi i ostro no ci. 

Wykopy o g boko ci powy ej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych 
i hydrotechnicznych nale y wzmocni  wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4. 

Wszelkiego rodzaju istniej ce kable nale y podwiesi  do belki przerzuconej przez 
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy  rurami dwudzielnymi AROT na 

ugo ci min. po 1,0 m po obu stronach kolizji. 
Przed u eniem rur dno wykopu wyrówna  i wyprofilowa , a nast pnie wykona  

ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). U one w wykopie ruroci gi unieruchomi  
przez obsypanie ziemi  lub piaskiem i jej ubicie (zag szczenie). 

Po czenia przewodów pozostawi  odkryte na czas próby szczelno ci i odbioru 
technicznego. 

Zasypanie przewodów - r czne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemi  lub 
piaskiem nie zawieraj  przedmiotów twardych (kamieni, gruzu, szk a i odpadów 
organicznych. Dalsz  zasypk  wykona  mechanicznie. Stopie  zag szczenia powinien 
wynosi  min 85 % ZPPr (zmodyfikowana próba Proktora) 

W celu umo liwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi  k adki z por czami. 
Po zako czeniu robót teren doprowadzi  nale y do stanu pierwotnego. 

 

4.9.3.  Lokalizacja , zag bienie i spadki przewodów kanalizacyjnych 

Przewody uk ada  nale y zgodnie z za czonymi rysunkami. Przy uk adaniu 
przewodów kanalizacyjnych równolegle do innych przewodów i urz dze  uzbrojenia 
podziemnego, nale y zachowa  mi dzy nimi nast puj ce odleg ci: 

 od przewodów gazowych, wodoci gowej i sieci cieplnej - 1,5m 
 od kabli elektrycznych - 0,8m 
 od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m. 

W przypadku skrzy owania przewodów kanalizacyjnych z wodoci gowymi, je eli 
odleg  przewodów jest mniejsza ni  60cm, nale y na przewodzie wodoci gowym 
stosowa  rur  ochronn  – uj to w proj. sieci wodoci gowej. 

Spadki przy czy kanalizacyjnych z wpustów ulicznych fi 200mm wg cz ci 
graficznej opracowania 

 
4.9.4. Uk adanie i monta  przewodów 

Teren prowadzenia robót nale y ogrodzi  i oznakowa . Przed u eniem rur nale y 
wykona  podsypk  o gr. min. 15cm ( wir, piasek o max pozosta ci 15% na sicie 0,75mm). 

czenie kana ów kielichowo metod  wciskow  na uszczelk  gumow .  
Przewody po monta u i przeprowadzeniu próby szczelno ci obsypa  zasypk  

piaskow  grubo ci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko  ewentualnych kamieni 
w zasypce nie powinna przekroczy  30mm. Zasypk  zag szcza  warstwowo do warto ci 85-
90% wg skali Proctora.  
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Podczas uk adania rur oraz monta u ca ego uzbrojenia projektowanej kanalizacji 
deszczowej nale y ci le stosowa  zalece  producenta rur oraz uzbrojenia.  
4.9.5. Próba szczelno ci 

Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  po u eniu przewodu i wykonaniu warstwy 
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem si  ruroci gu. Wszystkie cza powinny by  odkryte. 

Prób  szczelno ci przeprowadza si  zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze. 
A) Próba szczelno ci na eksfiltracje 

Przewody sprawdza si  odcinkami mi dzy studniami rewizyjnymi (co max 50m). 
Nape nianie próbne przewodu powinno odbywa  si  powoli ze studzienki od do u kana u.  
Warto  ci nienia próbnego ustala si  na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).  

Badany przewód kanalizacyjny powinien przed prób   pozostawa  przez 60min 
ca kowicie nape niony. Wyniki badania uzna  nale y za dodatnie, je eli przez 15min ilo  
dope nianej wody nie przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W razie stwierdzenia 
niepowodzenia próby, b  zauwa enia kropel wody na nieszczelnym z czu nale y je 
rozebra  i zmontowa  ponownie. Powtórzy  prób  szczelno ci. 
B) Próba szczelno ci na infiltracje 

Prób  na nap yw wody gruntowej do ruroci gu wykonuje si  na ca kowicie wykonanej 
sieci kanalizacyjnej. W istniej cych warunkach hydrotechnicznych (poziom wód gruntowych 
nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) nap yw wody gruntowej do sieci 
nie powinien wyst pi  w adnej ilo ci 
 

5.0 UWAGI KO COWE 
5.1 Ca  robót wykona  zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa 
Robót Budowlanych cz  2- Roboty instalacji sanitarnych i przemys owych. 
5.2. Za wszelkie zmiany nie uzgodnione z projektantem jednostka projektowa nie ponosi 
odpowiedzialno ci.  
         

 
 
Opracowa : 

        in . Bernard Adamczak 
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA  I 

OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

BUDOWA UL. BRZOSKWINIOWEJ , CI GÓW PIESZO-JEZDNYCH , 
ZJAZDÓW  INDYWIDUALNYCH , CHODNIKÓW , SKRZY OWA  I 

SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKAMI 
RETENCYJNO – ROZS CZAJ CYMI 

 
Adres:  

 
M. RUSZOWICE , G OGÓW GM. G OGÓW 

UL. BRZOSKWINIOWA , ORZECHOWA , SPADZISTA 
 

Inwestor: 

GMINA G OGÓW 
67-200 G OGÓW UL. S ODOWA 2b 

 

 
Opracowa  : 
in . Bernard Adamczak 
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Podstawa opracowania 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pó n. zm.) 
 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126 z pó niejszymi 
zmianami) 

 rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami) 

 
2. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji 

poszczególnych obiektów. 
 
 Zakres opracowania obejmuje :  

 Budow  dwóch odcinków ul. Brzoskwiniowej  
 Budow  ci gów pieszo – jezdnych  
 Budow  zjazdów indywidualnych  
 Budow  jednostronnego chodnika zlokalizowane przy ul. Brzoskwiniowej  
 Budow  skrzy owa   
 Budow  sieci kanalizacji deszczowej odwadniaj  projektowan  ul. Brzoskwiniow  

wraz z ci gami pieszo – jezdnymi  
 Budow  dwóch zbiorników retencyjno – rozs czaj cych magazynuj cych i 

rozs czaj cych wody deszczowe i roztopowe zebrane w projektowan  kanalizacj  
deszczow   

 
 
Roboty przygotowawcze 

 Rozbiórka istniej cych nawierzchni ulic, placów , chodników itp.  
 Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, itp. 
 Zdj cie darniny, humusu oraz warstwy ro linnej i usuniecie go poza obr b robót 

ziemnych celem dalszego zagospodarowania, 
 Urz dzenie dróg dojazdowych, objazdowych, przejazdów dla utrzymania ci ej 

komunikacji oraz dla obs ugi transportowej terenu budowy. 
 
Roboty pomiarowe 

 Zlokalizowanie istniej cego repera geodezyjnego (punkt odniesienia), 
 Wykonanie pomiarów liniowych i wysoko ciowych,  
 Wytyczenie elementów geometrycznych osi poszczególnych sieci, zgodnie z 

projektem technicznym. 
 
 
Roboty w ciwe 

 Roboty ziemne dla wykonania konstrukcji nawierzchni projektowanych dróg , ci gów 
pieszo-jezdnych , zjazdów , chodników  

 Roboty ziemne dla sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z projektowanymi 
zbiornikami retencyjno – rozs czaj cymi   

 Zabezpieczenie istniej cych przy czy 
 Wykonanie nawierzchni dróg , ci gów pieszo jezdnych ,  zjazdów i chodników  
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 Wykonanie organizacji ruchu drogowego 
 Uporz dkowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami BHP oraz przepisami prawa materialnego, wytycznymi projektowymi i 
zaleceniami producentów u ytego materia u.  

3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. 
 

o drogi gminne 
o istniej ce sieci kanalizacyjne , wodoci gowe , gazowe i cieplne  
o istniej ce sieci elektroenergetyczne , teletechniczne , telewizyjne   

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  

stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 
Obiekty budowlane wymienione w punkcie wy ej mog  stworzy  zagro enie bezpiecze stwa  
i zdrowia ludzi wykonuj cych roboty jak i osób postronnych.  
 

5. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas 
realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaj zagro  oraz miejsce i 
czas ich wyst pienia. 

 
 Prace zwi zane z wykonaniem wykopu oraz prac przy przedsi wzi ciu za pomoc  

sprz tu ci kiego (koparki, spycharki , frezarki , frezarko – mieszarki , równiarki , 
walce ,               ubijarki itp.), 

 Niezabezpieczone wykopy o g boko ci powy ej 1,5 m mog  spowodowa  oberwanie 
si  skarp co jest równoznaczne z zasypaniem pracowników w wykopie, czy 
uszkodzenie konstrukcji drogi, 

 Uszkodzenie kabli i linii energetycznych, telekomunikacyjnych, których wynikiem 
mo e by  pora enie pr dem, 

 Zachowani ruchu ko owego podczas wykonywania wi kszo ci prac zwi zanych z 
inwestycj  

 kni cie przewodów, podczas uk adania w gruncie czy transporcie, które spowoduj  
nieszczelno ci, ubytki oraz niepowodzenie podczas przeprowadzanych prób 
szczelno ci, 

 Uszkodzenie sieci, których wynikiem mo e by  niekontrolowany wyciek medium do 
gruntu, zalanie wykopu powoduj ce podmywanie cian wykopu, 

 Brak przeszkolonej kadry wykonuj cej prace budowlane, powoduje zagro enie 
wyst pienia wypadku, przestoju w pracach, wykonania inwestycji niezgodnie ze 
sztuk  budowlan .  

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych 
niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych 
bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj  szybk  ewakuacj  na 
wypadek po aru, awarii i innych zagro . 
W razie gdy warunki pracy stwarzaj  bezpo rednie zagro enie dla zdrowia, ycia lub 

gro  niebezpiecze stwem wykonuj cemu prac  oraz pozosta ym uczestnikom procesu 
budowlanego, pracownik powstrzymuje si  od pracy i natychmiastowo powiadamia 
prze onego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowi zek niezw ocznego wstrzymania 
prac i podj cia dzia  w celu usuni cia zagro enia. Informacj  o wyst pieniu zagro enia 
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nale y przekaza  w sposób ustalony. Przed przyst pieniem do prac pracownicy s  
informowani o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy oraz wyznaczonej osobie 
do udzielania pierwszej pomocy. 
Przechowywanie i przemieszczanie materia ów, wyrobów, preparatów czy urz dze  na 
terenie budowy nale y prowadzi  zgodnie z przepisami i zasadami BHP i wiedzy technicznej.  
Sposób oznakowania miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju 
zagro enia zgodnie z zasadami i przepisami BHP. 
Kierownik budowy powinien zabezpieczy  nast puj ce rodki techniczne i organizacyjne, 
które zapobiegn  niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub ich s siedztwie: 

o tablic  informacyjn  budowy z niezb dnymi informacjami wymaganymi 
przepisami Prawa budowlanego, 

o telefon umo liwiaj cy powiadomienie odpowiednich s b ratowniczych i 
technicznych na wypadek wypadku, awarii, po aru, itp. w czasie realizacji robót, 

o podstawowy sprz t medyczny umo liwiaj cy udzielenie pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej, 

o podstawowy sprz t ochrony osobistej pracownika, 
o pomieszczenie socjalne dla pracowników, 
o szalunki i bariery w celu zabezpieczenia wykopów, 
o oznakowania drogowe zabezpieczaj ce prowadzenie robót, 
o przepusty, oznakowanie, o wietlenie, mostki, itp. elementy zapewniaj ce sta  i 

niezak ócon  komunikacj  w miejscach publicznych, w których prowadzone b  
prace, 

o niezb dne przeszkolenia pracowników, instrukcje obs ugi maszyn i sprz tu, 
instrukcje monta u elementów zgodne z zaleceniami producentów, DTR. 

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 
niezb dnych do prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze  
technicznych. 

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezb dnych do 
prawid owej eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych b dzie pomieszczenie 
kierownika budowy zorganizowane w przeno nym kontenerze na dzia ce w bezpo redniej 
blisko ci inwestycji. 
 
       

Opracowa  : in . Bernard Adamczak 


