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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 

p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami wraz z uzbrojeniem,  

 

1. Podstawa opracowania  

- Zlecenie Inwestora 

- Warunki techniczne dotyczące przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urząd Miasta 

Mława – pismo znak GKM.7021.1.23.2016.BW z dnia 11.04.2016 r.  

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakład Wodociągów, 

Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Spółka z o.o. – pismo znak KT-205/2016/EM z dnia 

11.04.2016 r.  

- Skrócony wypis ze skorowidza działek 

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500 wydana przez Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 290) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. 2015 poz. 199) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

2004 Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji   dotyczącej   

bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 

Nr 120, poz. 1126) 

- Ideogramy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przekazane przez Inwestora 

- Wizja lokalna w terenie, 

- Normy i przepisy w tym techniczno - budowlane, 

 

2. Przedmiot inwestycji. 

W zakresie opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z 

przyłączami wraz z uzbrojeniem i wpustami, odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej dla odwadnianych terenów, odprowadzeniem ścieków bytowo – gospodarczych 

do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mława, woj. mazowieckie. Projektowana sieć 

kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem ma za zadanie odebrać wody opadowe z przebudowywanych 

i projektowanych dróg. Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do istniejącej 

sieci kanalizacji deszczowej na warunkach wydanych przez Urząd Miasta Mława.  

Przedmiotem inwestycji z zakresu branży sanitarnej objęto również sieć kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej na warunkach Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” 

Spółka z o.o. 
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UWAGA :  

Na etapie sporządzania niniejszego projektu Inwestor nie przekazał informacji o perspektywach 

rozbudowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. Średnice kanałów przyjęto jako zapewniające 

odprowadzenie wód opadowych w ilości powstającej wyłącznie z terenu objętego zakresem 

niniejszego opracowania.  

3. Lokalizacja inwestycji i stan prawny nieruchomości objętych opracowaniem : 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie mławskim, obręb ewidencyjny miasto Mława.  

Mława to miasto powiatowe, położone w północnej części województwa mazowieckiego. W historii było 

i jest centrum administracyjnym, gospodarczym i kulturalnym tej części Mazowsza. Mława jest dogodnie 

położona przy trasie kołowej i kolejowej Warszawa – Gdańsk, łączącej centralną i północną Polskę. 

Miasto stanowi ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej Warszawa - Gdańsk i Warszawa – 

Olsztyn. W Mławie krzyżują się trzy drogi wojewódzkie oraz pięć dróg powiatowych. Mława jest 

znaczącym ośrodkiem przemysłowym północnego Mazowsza. W granicach administracyjnych miasta 

znajduje się obszar krajobrazu chronionego, charakteryzujący się mało zmienionym środowiskiem o 

istotnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Północny rejon miasta tj. cześć ulicy Studzieniec, 

ulice Krajewo i Piekiełko należą do „Zieluńsko - Rzęgnowskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego”. W 

granicach administracyjnych miasta znajduje się 286,9 ha wchodzących w skład tego obszaru. 

Zaopatrzenie Mławy w wodę odbywa się przy pomocy miejskiego wodociągu centralnego, zasilanego 

wodami podziemnymi oraz z indywidualnych studni wierconych, będących w posiadaniu poszczególnych 

użytkowników. Studnie indywidualnych użytkowników stanowią drugorzędne źródło wody o niewielkim 

znaczeniu; wykorzystywane lokalnie przeważnie do celów gospodarczych i porządkowych. Zasoby wód 

podziemnych z formacji czwartorzędowych zasilające istniejące ujęcia, są wystarczające do pokrycia 

bieżących potrzeb użytkowników w relacji średniego poboru dobowego. Na terenie miasta istnieje 

system kanalizacji rozdzielczej oraz sieci ogólnospławnej (ok. 9 %). Sieć kanalizacji deszczowej nie jest 

wystarczająco w mieście rozbudowana. Obecność dwóch cieków wodnych: Seracza i Starego Rowu, 

stwarza korzystne warunki odprowadzania wód deszczowych. Wody deszczowe odprowadzane są 

również do sieci ogólnospławnej (ok. 9% powierzchni miasta).1 

4. Warunki gruntowo - wodne. 

Na terenie inwestycji dokonano badań geologicznych wykonanych przez Geobet Sp. z o.o. Al. Przyjaciół 

40/7, 10 – 148 Olsztyn  

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych wykonano 2 otwory badawcze o głębokościach do 

3,0m p.p.t. Łączny metraż otworów to 6,0m. Po zakończeniu wierceń i wykonaniu obserwacji 

hydrogeologicznych otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. 

Na podstawie wyników wykonanych otworów w podłożu stwierdzono występowanie czwartorzędowych 

plejstoceńskich utworów pochodzenia wodnolodowcowego. Są to osady wykształcone w postaci 

piasków średnich, żwirów oraz glin piaszczystych. Powierzchnię terenu przykrywają nasypy 

niebudowlane oraz warstwa gleby organicznej: humus.  

W podłożu opisywanego terenu stwierdzono obecność nośnych, mało ściśliwych i niewysadzinowych 

piasków średnich i piasków średnich ze żwirem, mało wysadzinowych piasków średnich z domieszką 

                                                           
1
 Źródło : Strategia rozwoju Mławy  
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gliny oraz wysadzinowych glin piaszczystych i glin piaszczystych ze żwirem. Warunki wodne na ul. Górnej 

należą do dobrych. Podłoże badanych dróg zalicza się do grupy nośności od G1 do G3 – warunki 

gruntowe proste.  

W związku z powyższym kategoria geotechniczna obiektu budowlanego zaliczona została do pierwszej 

kategorii geotechnicznej.  

Powyższe wyniki badań należy traktować lokalnie oraz jako zmienne w czasie. 

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej z przyłączami wraz z uzbrojeniem zaprojektowana 

została w miejscowości Mława. Teren, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie to pas 

istniejącej drogi osiedlowej o nawierzchni asfaltowej. 

Na terenie inwestycji występują :  

− linie energetyczne napowietrzne i kablowe 

− kable telekomunikacyjne 

− sieć wodociągowa 

− sieć gazowa 

− sieć kanalizacji sanitarnej  

− sieć kanalizacji deszczowej 

 

W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, 

deszczowej z przyłączami wraz z uzbrojeniem istniejące zagospodarowanie terenu po robotach 

sanitarnych ulegnie zmianie jedynie w obrębie projektowanych wpustów, studni. Na powierzchni terenu 

pojawią się włazy do studni oraz elementy żeliwne wpustów ulicznych.  

Na mapie sytuacyjno - wysokościowej znajduje się aktualna w okresie wykonywania niniejszego 

opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejącego uzbrojenia. W terenie może jednak okazać się, że 

podczas aktualizacji map sytuacyjno - wysokościowych nie wszyscy użytkownicy uzbrojenia 

podziemnego zgłosili je do zainwentaryzowania.  

W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach przed zasypaniem wykopów należy 

dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie kolizji z projektowanymi sieciami.  

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w 

uzgodnieniach i pozwoleniach wydanych przez poszczególnych gestorów uzbrojenia.  

6. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy Budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej z przyłączami wraz z uzbrojeniem    

Przedsięwzięcie będzie polegało na: 

• tyczeniu i palikowaniu trasy sieci, przykanalików i przyłączy wraz z uzbrojeniem 

• wykonaniu robót ziemnych obejmujących: 

- zebranie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  
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- wykonaniu wykopów liniowych pod ułożenie kanałów i rurociągów (po robotach 

rozbiórkowych, frezowaniu nawierzchni – roboty ujęte w branży drogowej)  

- wykonaniu wykopów punktowych pod studzienki kanalizacyjne, wpusty 

- zasypaniu kanałów i rurociągów i zagęszczeniu wykopów, 

• montażu kanałów sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 

• montażu przykanalików, przyłączy, uzbrojenia, 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań   

 

Objęte opracowaniem sieci projektuje się jako układ rurociągów kanalizacji grawitacyjnej z 

przykanalikami i przyłączami. Trasę rurociągów pokazano na projekcie zagospodarowania terenu na 

aktualnej mapie syt – wys. w skali 1 : 500 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego.  

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.  

 

8. Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu.  

Objęte zakresem opracowania zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie sieci uzbrojenia terenu 

wraz z niezbędnym uzbrojeniem (studnie rewizyjne, wpusty uliczne), przykanalikami, przyłączami.  

Teren, na którym planowana jest inwestycja jest zróżnicowany wysokościowo. Przy zachowaniu 

odpowiednich spadków możliwe jest grawitacyjne zebranie wód opadowych i roztopowych. W zakresie 

sieci kanalizacji sanitarnej możliwe jest zebranie ścieków systemem grawitacyjnym.  

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na 

warunkach Urzędu Miasta Mława (pismo znak GKM.7021.1.23.2016.BW z dnia 11.04.2016), a ścieki 

bytowo - gospodarcze do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD – KAN” Spółka z o.o. (pismo znak KT-205/2016/EM z dnia 

11.04.2016 r).   

Trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozmieszczenie studzienek kanalizacyjnych, wpustów 

deszczowych, jak również przyłącza i przykanaliki oraz oznaczenia studzienek wraz z projektowanymi 

rzędnymi pokazano na mapie sytuacyjno – wysokościowej. Wybór trasy projektowanych sieci wynikał z 

analizy możliwości terenowych, gęstości istniejącej zabudowy, obowiązujących warunków odległości od 

dróg oraz pozostałej istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu jak również rzędnych 

wysokościowych rozpatrywanego terenu. Trasy kanałów zlokalizowano w liniach rozgraniczających pasa 

drogowego.  

Po szczegółowej analizie przyjęto lokalizację naniesioną na załączonej mapie sytuacyjno - 

wysokościowej.  

Budowa zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest rozwiązaniem korzystnym dla 

środowiska. Gwarantuje odbiór i odpowiednie, zgodne z wymaganiami prawnymi, odprowadzenie całej 

objętości ścieków i wód opadowych oraz roztopowych obliczonych dla zlewni określonej w niniejszym 

opracowaniu. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy stanu wód powierzchniowych, 

podziemnych i gleby. Projektowana kanalizacja deszczowa nie służy odbiorowi wód innych niż opadowe i 
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roztopowe z terenu projektowanych dróg. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do 

odbioru ścieków bytowo – gospodarczych powstających w indywidualnych gospodarstwach 

jednorodzinnych.  

Projektowane sieci z uzbrojeniem są obiektami infrastruktury podziemnej. Na poziomie terenu znajdą 

się włazy żeliwne studni rewizyjnych zamontowanych na kanałach grawitacyjnych, włazy żeliwne do 

wpustów ulicznych.  

Lokalizację poszczególnych projektowanych elementów sieci pokazano w części graficznej na projekcie 

zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.  

 

9. Rozwiązania chroniące środowisko 

Na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej uwzględniono następujące rozwiązania 

minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko:  

� przebieg trasy uwzględniające istniejące zagospodarowanie terenu,  

� zastosowanie materiałów posiadających stosowne atesty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie, 

Faza realizacji 

Proponuje się uwzględnienie następujących dodatkowych sposobów minimalizujących oddziaływanie 

przedsięwzięcia na środowisko: 

� zagospodarowanie nadmiarowych mas ziemnych o charakterze organicznym w przypadku 

wystąpienia np. torfów podlegających wymianie w trakcie realizacji sieci – w miejscu ich 

pozyskania, poprzez rozplantowanie na terenie realizacji inwestycji, 

� zagospodarowanie pozostałych nadmiarowych mas ziemnych w sposób zgodny z przepisami 

ustawy o odpadach – obowiązek spełnienia wymogów ustawy spoczywa na wykonawcy robót,  

� wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i 

miejsc czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, 

� zbieranie odpadów w sposób selektywny, 

� magazynowanie odpadów w sposób zapobiegający ich roznoszeniu (np. przez wiatr, zwierzęta) 

oraz ograniczający inne uciążliwości z tym związane (np. pylenie, spłukiwanie przez wody 

opadowe), 

� ograniczenie ryzyka skażenia gruntu poprzez wykonywanie poważniejszych napraw i 

dokonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu budowlanego poza miejscem realizacji robót, 

� zabezpieczenie do powtórnego wykorzystania warstwy urodzajnej usuniętej na potrzeby 

realizacji prac ziemnych, 

� prowadzenie robót budowlanych sprzętem sprawnym technicznie, dopuszczonym do 

użytkowania, w celu ograniczenia uciążliwości hałasowych i wibracji, 

� ograniczenie czasu trwania robót budowlanych do godzin dozwolonych przepisami, 

� prawidłowa organizacja zaplecza placu budowy, polegająca na zapewnieniu pracownikom 

zaplecza socjalnego, z dostępem do wody pitnej oraz sanitariatów, 

� zachowanie ostrożności w trakcie realizacji elementów inwestycji 
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Objęte zakresem opracowania zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie sieci uzbrojenia terenu. 

Przewidziane do zastosowania technologie i materiały są obojętne ekologicznie, w czasie eksploatacji nie 

powodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie oddziałują na nie.  

Wybrane materiały i technologia wykonania rurociągów gwarantują całkowitą szczelność układów i 

długotrwałą eksploatację. 

W fazie eksploatacyjnej zaleca się dodatkowo: 

• prowadzenie regularnych prac konserwacyjnych i przeglądów stanu technicznego sieci w celu 

zapobieżenia awariom, 

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstających w przypadku awarii w obiektach i na 

sieciach, 

 

10. Kanalizacja deszczowa  

10.1. Informacje ogólne  

Zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej odprowadzać będzie podczyszczone wody opadowe i 

roztopowe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Średnice rur dobrano w zależności od 

zaprojektowanych spadków i zakładanych przepływów przy założeniu konieczności zachowania 

prędkości samooczyszczania w kanałach. Wody opadowe przejmowane będą przez zaprojektowane 

wpusty uliczne rozmieszczone zgodnie z graficzną częścią opracowania. W przypadku natrafienia w 

trakcie prac na niezainwentaryzowane przyłącza deszczowe należy, po uprzednim uzyskaniu zgody 

projektanta i Urzędu Miasta Mława podłączyć je do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

W okresie eksploatacji należy przeprowadzać okresową kontrolę studni i wpustów deszczowych w 

celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku. 

Studnia oznaczona jako Distn1 jest istniejącą studnią kanalizacji deszczowej o rzędnych 

147.12/145.67, do której nastąpi włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (odcinek ze 

spływem w kierunku ul. Napoleońskiej). Studnia Distn2 jest studnią włączeniową zaprojektowaną 

przez Biuro Projektów JM Ciechanów – projektant mgr inż. Dariusz Makowski. Zgodnie z danymi 

przekazanymi przez Inwestora, studnia ta ma rzędne 153.35/151.05 

10.2. Projektowany materiał i średnice przewodów :  

• Sieć kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC Ø200 – Ø250 mm klasy 

SN8 SDR34 o ściankach litych, jednorodnych, gładkich łączonych na uszczelkę, przeznaczonych 

do budowy sieci zewnętrznych (rury wg wymagań normy PN-EN 1401, obszar zastosowania UD)  

• Przykanaliki do wpustów zaprojektowano z rur PCV Ø 200 mm klasy SN8 o ściankach litych, 

jednorodnych, gładkich łączonych na uszczelkę, obszar zastosowania UD 

 

10.3. Układanie przewodów :  

Rury układać i montować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur na starannie 

przygotowanym podłożu, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie wykopu. Sieć i 

przykanaliki prowadzić zgodnie z częścią graficzną projektu (przebieg, zagłębienia i spadki).  

 

Przewód należy układać na warstwie podsypki z pospółki grubości 20 cm. W przypadku przewodów o 

połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy pod kielichem. 
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Zaleca się, aby materiały użyte na podsypkę nie były zmrożone, nie mogą zawierać ostrych kamieni lub 

innego łamanego materiału.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał 

podsypki należy rozgarnąć równo na całej szerokości wykopu i wyrównać odpowiednio z wymaganym 

spadkiem rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod 

rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być tak wykonane, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu. Szerokość 

warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o 

miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni, 

uzyskać kąt podparcia przewodu 90°.  

W przypadku napotkania na grunty nienośne należy je usunąć do warstwy nośnej i zastąpić zagęszczoną 

podsypką piaskową.  

Obsypkę przewodów rurowych wykonać piaskiem drobnoziarnistym do wysokości całkowitego 

przykrycia przewodu.  

 

Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Pierwsza warstwa 

obsypki powinna być zagęszczana ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć uniesienia się rury. Należy 

unikać pustych przestrzeni pod rurą.  

Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać ich zasypkę zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wod – kan oraz obowiązującymi normami. Grubość warstw 

zasypki powinna wynosić 20 cm aż do osiągnięcia projektowanego poziomu podbudowy drogi. Użyty 

materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu, 

obiektów i urządzeń na przewodzie.  

 

UWAGA:  

Całą pozostałą objętość wykopów należy wypełnić do warstwy podbudowy drogowej piaskiem 

średnioziarnistym.  

 

Obsypkę i zasypkę należy zagęścić. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is =1,00.  

 

Przejścia przez betonowe ściany studni wykonać jako szczelne prefabrykowane, z uszczelką. 

 

10.4. Studzienki rewizyjne betonowe  

Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1200 mm 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w części graficznej opracowania. Należy stosować studzienki z 

gotowymi fabrycznie wykonanymi otworami, wyposażonymi w przejścia szczelne. Nie dopuszcza się 

wykonywania otworów (poza stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu budowy. 

Kręgi betonowe studni należy łączyć na uszczelki fabryczne zapewniające szczelność połączeń. 

Zwieńczenia studni stanowić będą włazy żeliwne typu ciężkiego D400 Ø600 mm. Włazy sytuować równo 

z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki zaleca się z elementów 

prefabrykowanych, betonowych stanowiących monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. Do 

regulacji poziomej należy zastosować system elementów wyrównawczych z tworzyw sztucznych do 

budowy szczelnych zwieńczeń przypowierzchniowych studni włazowych typu TVR T (alternatywnie 

betonowe pierścienie dystansowe). Studnie wykonywać w wykopie umocnionym.  
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Dla wszystkich studni kanalizacji deszczowej wykonać osadnik głębokości 0.5m. Włazy muszą posiadać 

certyfikat Instytutu Odlewnictwa na zgodność z normą PN – EN 124 : 2000. Pod pokrywy nastudzienne 

stosować pierścienie odciążające (alternatywnie zamiast pierścienia odciążającego dopuszcza się 

stosowanie prefabrykowanych konusów / zwężek betonowych).  

 

W trakcie prowadzenia prac może okazać się, że posadowienie studni lub kanału odbywa się poniżej 

poziomu wód gruntowych. W takim przypadku należy odwadniać wykop igłofiltrami. W przypadku 

gruntów nienośnych należy zwrócić się do projektanta w celu uzyskania rozwiązania sposobu 

posadowienia studni.  

 

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych zgodne z PN-EN 

1917:2004/AC:2009 spełniające następujące wymagania: 

• beton o wytrzymałości min B45  

• elementy studzienki stanowią: 

− kręgi wibroprasowane zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009, 

− płyta pokrywowa z jednym otworem na właz kanałowy 

− pierścień odciążający, 

− drobnowymiarowe elementy ze stali odpornej na korozję 
 

• w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji: 

− stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, 
osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach 
poziomych co 30 cm  

− króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu, tuleje osłonowe, 
przejścia szczelne. 

• właz żeliwno - betonowy DN600 klasy D400 zabezpieczony przed obrotem poprzez 2 wpusty w 

pokrywie i 4 gniazda na wpusty w pierścieniu.  

 

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą szczelnego przejścia tulejowego (tuleje PVC z 

uszczelką gumową) zapewniającego szczelność studzienek oraz elastyczność przejść. Montaż i zabudowę 

studzienek – należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.  

 

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe zewnętrzne 

zagruntować. Proponuje się w tym celu zastosować dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę 

uszczelniającą (np. Superflex10 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż proponowany). Masę 

nanosić zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu 

podłoża.  

 

Studnie posadawiać na zagęszczonej podsypce piaskowo - cementowej grubości 20 cm. W przypadku 

gruntów słabych, nienośnych należy je usunąć do warstwy nośnej i uzupełnić zagęszczoną podsypką.  

 

10.5. Wpusty deszczowe  

Dla przejęcia wód deszczowych z projektowanej drogi zaprojektowano wpusty krawęźnikowo – 

jezdniowe żeliwne klasy D400, montowane na typowych studzienkach z rur betonowych Ø500 mm 

łączonych na zaprawę z monolitycznym dnem i osadnikiem. Głębokość osadnika – 1.0 m poniżej dolnej 
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krawędzi przewodu odpływowego. Klasa betonu B45. Przejścia przykanalików przez ścianki studzienki 

wykonać poprzez fabryczne przejścia szczelne.  

Studzienki wpustów ustawiać na zagęszczonej podsypce piaskowo - cementowej grubości 10 cm. W 

przypadku gruntów słabych, nienośnych należy je usunąć do warstwy nośnej i uzupełnić zagęszczoną 

podsypką.  

 

Stosować żelbetowe pierścienie odciążające oraz zabezpieczenie krat przed kradzieżą. Wpusty muszą 

posiadać certyfikat Instytutu Odlewnictwa na zgodność z normą PN – EN 124 : 2000  

 

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe zewnętrzne 

zagruntować. Proponuje się w tym celu zastosować dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę 

uszczelniającą (np. Superflex10 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż proponowany). Masę 

nanosić zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu 

podłoża.  

 

Stosować wpusty żeliwne uliczne klasy D400 :  

• klasa D400  

• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000 

• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200 

• powierzchnia odpływu wody: min. 800 cm² 

• specjalnie uformowane dno korpusu umożliwiające wydajny odpływ wody i zanieczyszczeń 

 

 

Lokalizację wpustów pokazano na planie sytuacyjnym. Przykanaliki z wpustów ulicznych na całej trasie 

przyjęto z rur kielichowych φ200 PCV SN8 litych jednorodnych. Przykanaliki układać jak kanały z 

podsypką i obsypką piaskiem. Minimalny spadek przykanalika 2%. 

 

10.6. Uwagi wykonawcze  

− Rzędne włazów studzienek wg części graficznej. Rzędne podane w dokumentacji projektowej 

należy zweryfikować na placu budowy,  

− Szczególną uwagę zwrócić na właściwe zagęszczanie zasypki wykopu pamiętając również o 

obszarze wokół studni rewizyjnych i wpustów, 

− Przed przystąpieniem do robót uzyskać zezwolenie właścicieli terenu na wejście w teren, 

− Stosować się do zawartych w uzgodnieniach warunków wykonania robót  

− W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie, 

− Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 

− Po montażu, wykonaniu prób i pomiarów geodezyjnych powykonawczych rurociągi należy 

zasypać ręcznie do wysokości ok. 30 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie, 

− Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne 

powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób 

zabezpieczenia lub likwidacji. 

− Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzić pod nadzorem właściwego miejscowo zarządcy 

drogi, po uprzednim uzgodnieniu terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, formy nadzoru, 

projektu tymczasowej organizacji ruchu  

− Przeprowadzić próby szczelności sieci  
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− Przed zasypaniem przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci 

− Uzupełnić plany o niezainwentaryzowane uzbrojenie odkryte podczas wykonywania prac  

− Nieczynne lub zlikwidowane kanały i budowle podziemne odpowiednio oznakować  

− Przeprowadzić inspekcję TV przewodów kanalizacji deszczowej, stanowiącej jeden z 

dokumentów wymaganych do odbioru końcowego  

 

11. Kanalizacja sanitarna  

11.1. Informacje ogólne  

Objęte opracowaniem sieci wraz z obiektami towarzyszącymi i uzbrojeniem projektuje się z materiałów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie spełniające wymagania sanitarne i ekologiczne dla 

zaprojektowanego ich zastosowania. Kanały grawitacyjne kanalizacji wykonane zostaną rur PVC SN8 

SDR34 litych, jednorodnych łączonych na uszczelki gumowe.  

Uszczelnienie musi być odporne na substancje występujące w ściekach bytowo – gospodarczych. 

Głębokość przykrycia przewodów kanalizacyjnych wynosi min. hz + 0.2 m (gdzie hz – głębokość 

przemarzania gruntu = 1.0 m).  

Zastosowane materiały są ekologicznie obojętne dla środowiska a przyjęte rozwiązania konstrukcyjno - 

technologiczne zapewniają szczelność zaprojektowanych sieci. 

Projektowana inwestycja ma w znacznym stopniu charakter pro-ekologiczny bowiem przewiduje: 

• odprowadzenie powstających na analizowanym obszarze ścieków do sieci kanalizacyjnej i 

istniejącej oczyszczalni ścieków, 

• wyeliminowanie indywidualnych zbiorników bezodpływowych  

 

Studnia oznaczona jako Sistn1 jest istniejącą studnią kanalizacji sanitarnej o rzędnych 147.17/144.65, 

do której nastąpi włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (odcinek ze spływem w kierunku 

ul. Napoleońskiej). Studnia 1A jest studnią włączeniową zaprojektowaną przez biuro Projektowanie i 

Realizacja Inwestycji s.c. Tomasz Górgoń i S-ka – projektant mgr inż. Piotr Malinowski. Zgodnie z 

danymi przekazanymi przez Inwestora, studnia ta ma rzędne 153.65/150.99 

 

11.2. Układanie przewodów  - kanalizacja sanitarna grawitacyjna  

Rury układać i montować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur. Sieć i przyłącza 

prowadzić zgodnie z częścią graficzną projektu (przebieg, zagłębienia i spadki). Zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych zaprojektowano minimalne spadki :  

 

• na sieci DN 200 mm    imin = 5‰ 

• na przykanalikach DN 200 mm   imin = 15‰ 

 

Przewód należy układać na warstwie podsypki z pospółki grubości 20 cm. W przypadku przewodów o 

połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy pod kielichem. 

Zaleca się, aby materiały użyte na podsypkę nie zawierały cząstek o wymiarach powyżej 20mm, materiał 

nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
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Materiał podsypki należy rozgarnąć równo na całej szerokości wykopu i wyrównać odpowiednio z 

wymaganym spadkiem rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być tak wykonane, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu.                  

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Zagęszczanie należy wykonywać 

warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Obsypkę przewodów rurowych wykonać piaskiem drobnoziarnistym do wysokości całkowitego 

przykrycia przewodu.  

Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. Pierwsza warstwa 

obsypki powinna być zagęszczana ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć uniesienia się rury. Należy 

unikać pustych przestrzeni pod rurą.  

Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać ich zasypkę zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru sieci wod – kan oraz obowiązującymi normami. Grubość warstwy 

zasypki powinna wynosić 30 cm.  

Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie oraz ich izolacji.  

 

UWAGA:  

Całą pozostałą objętość wykopów należy wypełnić do warstwy podbudowy drogowej piaskiem 

średnioziarnistym.  

 

Obsypkę i zasypkę należy zagęścić. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is =1,00.  

 

11.3. Studzienki rewizyjne   

Jako studnie rewizyjne zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1200 mm 

wg graficznej części opracowania. Należy stosować studzienki z gotowymi fabrycznie wykonanymi 

otworami, wyposażonymi w przejścia szczelne. Nie dopuszcza się wykonywania otworów (poza 

stosowaniem otwornicy) oraz wylewania dna studni na placu budowy. 

Kręgi studni należy łączyć na uszczelki fabryczne zapewniające szczelność połączeń. Zwieńczenia studni 

stanowić będą włazy żeliwne typu ciężkiego D400 Ø600 mm. Włazy sytuować równo z powierzchnią 

terenu. Dno studzienki zaleca się z elementów prefabrykowanych, żelbetowych stanowiących 

monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej.  

Do regulacji poziomej należy zastosować betonowe pierścienie dystansowe. Studnie wykonywać w 

wykopie umocnionym.  

 

Włazy muszą posiadać certyfikat Instytutu Odlewnictwa na zgodność z normą PN – EN 124 : 2000 

Na studniach, które są zlokalizowane w ciągach jezdnych, należy stosować włazy klasy D400 z żeliwa 

szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o masie min 90kg.  

 

Pod pokrywy nastudzienne stosować pierścienie odciążające (alternatywnie zamiast pierścienia 

odciążającego dopuszcza się stosowanie prefabrykowanych konusów / zwężek betonowych).  

 

 

W trakcie prowadzenia prac może okazać się, że posadowienie studni lub kanału odbywa się poniżej 

poziomu wód gruntowych. W takim przypadku należy odwadniać wykop igłofiltrami. W przypadku 
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gruntów nienośnych należy zwrócić się do projektanta w celu uzyskania rozwiązania sposobu 

posadowienia studni.  

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych zgodne z PN-EN 

1917:2004/AC:2009 spełniające następujące wymagania: 

• beton o wytrzymałości min B50, mrozoodporność F150, wodoszczelność W12, nasiąkliwość <4%  

• elementy studzienki stanowią: 

− kręgi wibroprasowane zgodne z PN-EN 1917:2004/AC:2009, 

− płyta pokrywowa z jednym otworem na właz kanałowy 

− pierścień odciążający, 

− drobnowymiarowe elementy ze stali odpornej na korozję 
 

• w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji: 

− stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101:2005, z żeliwa powlekanego tworzywem sztucznym, 
osadzone mijankowo, w dwóch rzędach w odległościach pionowych co 30 cm i osiach 
poziomych co 30 cm  

− króćce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przyłączanego przewodu, tuleje osłonowe, 
przejścia szczelne. 

• właz żeliwny wg powyższych wytycznych, DN600 klasy D400  

 

Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą szczelnego przejścia tulejowego (tuleje PVC z 

uszczelką gumową) zapewniającego szczelność studzienek oraz elastyczność przejść. Montaż i zabudowę 

studzienek – należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.  

Celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i żelbetowe zewnętrzne 

zagruntować.  

Proponuje się w tym celu zastosować dwuskładnikową, polimerowo-bitumiczną masę uszczelniającą (np. 

Superflex10 lub równoważny o parametrach nie gorszych niż proponowany). Masę nanosić zgodnie ze 

wskazówkami wykonawczymi producenta po uprzednim oczyszczeniu i gruntowaniu podłoża.  

Studnie posadawiać na zagęszczonej podsypce piaskowo - cementowej grubości 20 cm. W przypadku 

gruntów słabych, nienośnych należy je usunąć do warstwy nośnej i uzupełnić zagęszczoną podsypką.  

 

Przejścia przez żelbetowe ściany studni wykonać jako szczelne prefabrykowane, z uszczelką. 

 

11.4. Włączenia przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

Po ustaleniach z Inwestorem zaprojektowano przyłącza do posesji zakończone zaślepką w granicy 

projektowanego pasa drogowego. Przyłączenia posesji prywatnych do zaprojektowanej sieci – poza 

zakresem niniejszego opracowania. Właściciele prywatni winny wystąpić każdorazowo do gestora sieci o 

wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.   

12. Kategoria geotechniczna posadowienia  

Biorąc pod uwagę przewidywaną budowę geologiczną i rangę obiektu należy go zaliczyć do I – ej 

kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych.  
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13. Trasowanie sieci  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć geodezyjnie w terenie przez uprawnionego 

geodetę na gruncie oś przewodów i uzbrojenia i trwale je oznaczyć w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez uprawnionego 

geodetę. Trasy projektowanych sieci nanosić w terenie zgodnie z niniejszą dokumentacją. Wykonawca 

zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli gruntów i właścicieli oraz 

użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym (lub określonym 

terminem w uzgodnieniach), ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

 

14. Skrzyżowania z przeszkodami  

Skrzyżowania z przeszkodami wykonać należy zgodnie z częścią graficzną opracowania oraz warunkami 

zawartymi w uzgodnieniach poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego. Lokalizację 

istniejącej infrastruktury podziemnej (obiekty zinwentaryzowane i dostępne po sporządzeniu aktualizacji 

mapy do celów projektowych) pokazano na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podłużnych 

sieci. Głębokość ułożenia sieci zaprojektowano tak, aby uniknąć bezpośrednich kolizji z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym.  

Skrzyżowania z podziemnymi urządzeniami elektroenergetycznymi wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami oraz wytycznymi określonymi w uzgodnieniach.  

 

Uszkodzenia urządzeń podziemnych należy zgłosić natychmiast ich użytkownikom /instytucjom 

uzgadniającym/, przed zasypaniem wykopów doprowadzić do poprzedniego stanu i zgłosić do odbioru 

uzyskując odpowiedni protokół z usunięcia usterki. 

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem zaznaczonym na 

planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych 

rzędnych. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie 

zinwentaryzowanym, którego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było 

zlokalizować.  

 

 

15. Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uaktualnić na mapie projektu naniesienie istniejącego 

uzbrojenia i zgłosić właścicielom uzbrojenia i terenu termin rozpoczęcia robót zgodnie z wyprzedzeniem 

określonym w uzgodnieniach. Przystępując do wykonywania wykopów należy wykonać urządzenia 

odwadniające zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Wykonać wykopy wąskoprzestrzenne z umocnieniem pionowych ścian szalunkiem stosownie do 

potrzeb: z wyprasek stalowych, umocnień płytowych, systemowych szalunków lub ścianek szczelnych z 

grodzic stalowych.  

Umacnianie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 

wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu. Odkład gruntu wzdłuż wykopu 

układać poza strefę bezpośredniego oddziaływania na ściany wykopu.  
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Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 

krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji; 

obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany obciążeniem terenu gruntem składowanym 

w zasięgu klina odłamu ściany. W przypadku niemożności zachowania wymienionych warunków 

wydobyty grunt powinien być wywieziony na odkład stały lub przesunięty, tak aby odległość podnóża 

nachylonej skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi była równa głębokości wykopu H, lecz nie 

mniejsza niż 5 m. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie większych niż 20m. 

Przy wykonywaniu wykopu koparką nie należy dopuszczać do przekraczania projektowanej głębokości. 

Szerokość wykopu winna zapewnić odpowiednią ilość miejsca do prac montażowych oraz zagęszczania 

podsypki, obsypki, zasypki. Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby podczas prac w 

wykopie zapobiec wpadaniu do jego wnętrza jakichkolwiek elementów lub osuwaniu się zabezpieczeń 

ścian na skutek niewłaściwego ustawienia lub przemieszczania się maszyn lub urządzeń w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykopu.  

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w kierunku wzrostu niwelety aby zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie. W trakcie realizacji robót ziemnych nad 

otwartymi wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 

przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze należy montować nad wykopem na wysokości 

ok. l m nad powierzchnią terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Łaty powinny mieć wyraźne i 

trwałe oznaczenie projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z 

rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 

Roboty ziemne - wykonywać mechanicznie, w miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem - bezwzględnie 

ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, wykonać zabezpieczenie (przez podwieszenie) przed 

uszkodzeniem przy wykonywaniu robót mechanicznych oraz na czas odkrycia. 

Podczas wykonywania robót ziemnych zachować minimalną zakładaną szerokość wykopu przy układaniu 

rurociągów wg PN-EN 1610 przy założeniu wykopu szalowanego lub skarpowanego. 

Dokonać całkowitej wymiany gruntu, który należy zagęścić do wskaźnika Is = 1.00.  

Wykopy w drodze wykonywać z odwiezieniem urobku z wyrównaniem dna ręcznie.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.  

Dno wykopu do rzędnej o 20 cm wyższej od projektowanej wykonywać mechanicznie (lub ręcznie jeśli 

wymagają tego warunki lokalne, lub bliskość istniejącego uzbrojenia).  

Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed 

wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów.  

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały naruszone 

(rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należałoby 

usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką.  
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W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej 

projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio 

zagęszczonym. Obsypkę i zagęszczania należy wykonać zgodnie z normami. 

Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodami opadowymi, sączeniami wody i 

rozluźnieniem struktury gruntu. Przewiduje się konieczność odwodnienia wykopów w przypadkach 

wystąpienia wody gruntowej (przy intensywnym napływie wody za pomocą igłofiltrów). Wodę 

odprowadzać powierzchniowo do istniejących rowów lub zagłębień terenowych.  

Przed montażem rur wykonać podsypkę zachowując spadek określony na profilach podłużnych sieci. 

Wokół przewodu wykonać obsypkę a następnie zasypkę. Podsypkę, obsypkę i zasypkę wykonać piaskiem 

drobnym lub średnim wolnym od grud i kamieni. Rury montować zgodnie z technologią przewidzianą 

przez producenta zachowując obowiązujące podczas wykonawstwa w tym zakresie warunki techniczne i 

zasady sztuki budowlanej. Przestrzegać przepisy BHP dla robót wykonywanych w wykopach. Po 

wykonanych próbach szczelności wokół przewodu wykonywać obsypkę piaskiem drobnym lub średnim z 

odpowiednim jej zagęszczeniem.  

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Grubość warstw nie powinna być większa niż 

0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym oraz 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. Wykop powyżej 

obsypki zasypać piaskiem średnim. Zasypkę prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.  

Zasypkę wykopów należy zagęścić do wartości podanych w niniejszej dokumentacji projektowej. 

Zagęszczanie gruntu bezpośrednio nad rurą jest dopuszczalne dopiero na warstwie ochronnej o grubości 

25 cm. W podłożu oraz warstwie zasypowej do wys. 30 cm powyżej wierzchu rury nie może być kamieni. 

Rzędne podane w graficznej części opracowania należy zweryfikować na placu budowy.  

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. Po zasypaniu wykopów należy mechanicznie rozplantować warstwę urodzajnej gleby. Po 

skończonych pracach uzyskać oświadczenie właściciela działki o przywróceniu terenu do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót i braku uwag w związku z przeprowadzeniem robót budowlanych przy 

przedmiotowej inwestycji.  

Ziemię z wykopów usuwać na składowisko w miejsce wskazane przez Inwestora.   

Całą objętość wykopów należy wypełnić dowiezioną pospółką. Wszelkie prace w pasie drogowym 

prowadzić pod nadzorem właściwego miejscowo zarządcy drogi, z uwzględnieniem uzgodnienia terminu 

rozpoczęcia i zakończenia robót, formy nadzoru, projektu oznakowania.  

16. Zieleń. 

Trasy sieci zaprojektowano tak, że nie przewiduje się wycinek drzewostanu. 

17. Zabezpieczenie roślinności istniejącej przed uszkodzeniem  

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew należy skutecznie zabezpieczyć części nadziemne drzew 

– pień i koronę oraz część podziemną - korzenie wraz z glebą. Czas trwania robót w obrębie drzewa 

skrócić do minimum. 
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17.1. Zabezpieczenie pnia. 

Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia, to jest 

odeskowanie pni. Sposób ten polega na owinięciu pni przed odeskowaniem matami słomianymi lub 

trzcinowymi. 

Odeskowanie należy wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia możliwie jak 

największą powierzchnią. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy 

przymocować przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ. 

17.2. Zabezpieczenie korzeni. 

Aby zabezpieczyć korzenie drzew zaleca się wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew 

wykonując ogrodzenie, którego wysokość nie powinna być niższa niż 2 m. W przypadku topoli dopuszcza 

się wycięcie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej należy wykonać ręcznie. Powinny być 

one przeprowadzone na wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu korzenie nie 

powinny być dłużej niż 1 godzinę, na powietrzu nie dłużej niż 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie 

stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć 

mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak 

jak gałęzie po cięciach sanitarnych.  

Przyciętym korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, 

zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa 

warstwą ziemi urodzajnej. 

18. Odwodnienie wykopów  

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów stosować igłofiltry oraz pompowanie wody 

bezpośrednio z dna wykopu. Przeprowadzone badania geotechniczne nie wykazują obecności wód 

gruntowych do poziomu posadowienia sieci.  

Wodę odprowadzać powierzchniowo do istniejących rowów lub zagłębień terenowych. Roboty 

wykonywać zgodnie z normami PN-B 10736:1999, PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 805:2002. 

Wykonawca zapewni, iż do wykonanych wykopów nie będzie się dostawać woda podczas prowadzenia 

prac budowlanych. Ponadto należy zabezpieczyć się przed możliwością, iż powrót wód gruntowych może 

spowodować zapadnięcie się gruntów o wrażliwej strukturze, np. luźnych piasków. Tam, gdzie na daną 

konstrukcję działa siła wyporu, Wykonawca obniży ciśnienie wody gruntowej w ten sposób, że 

konstrukcja będzie stabilna na cały czas trwania robót. Wykonawca zapewni, że na czas trwania robót na 

budowie jest dostępny rezerwowy agregat tak, aby zapewnić stałe odwadnianie. Technologia wykonania 

wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety rurociągu. W czasie 

robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z 

wykopu. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Z uwagi na wysoki poziom wody 

gruntowej należy zastosować odwodnienie wykopów igłofiltrami - igłofiltry wpłukiwane dwustronnie, co 

1, 0 m, 

Projekt technologiczny odwodnienia wykopów pozostaje po stronie Wykonawcy.  
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18.1. Montaż igłofiltrów 

Igłofiltry instalować należy w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur wpłukujących połączonych z 

pompą do wpłukiwania lub hydrantem.  

Igłofiltry instaluje się w wyznaczonych odstępach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracając uwagę, aby 

wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej pompy) znajdowały się na jednym 

poziomie. Nie należy posadawiać igłofiltrów pod przewodami energetycznymi. W przypadku natrafienia 

na napływ wód gruntowych wymagający stosowania igłofiltrów zalecane jest obustronne wpłukanie 

igłofiltrów w odstępach co 1.0 m. Instalację igłofiltrową należy umieścić poza konturem wykopu w 

odległości 0,5 - 1,0 m od ścianek szczelnych lub krawędzi wykopu.  

Odwodnienie należy rozpocząć przed przystąpieniem do wykonania wykopu - tak by prace były 

wykonywane w gruncie osuszonym. Igłofiltry należy wpłukiwać do głębokości – ok 4.0m w zależności od 

głębokości zalegania warstwy wodonośnej. Wstępnie założono instalację igłofiltrową, jednak dopuszcza 

się inne zastępcze rozwiązania np. drenaż poziomy (owinięty geowłókniną) wykopów ze studnią zbiorczą 

poza obrysem układanej rury z pompą wód i jej odprowadzeniem jak dla igłofiltrów, zwłaszcza dlatego, 

że może się okazać, że w czasie wykonywania robót warunki hydrogeologiczne są korzystne dla tego typu 

rozwiązań.  

Kolektor ssący instalacji igłofiltrowej należy układać z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub 

poziomo w odległości ok. 0,5 m od linii wpłukanych igłofiltrów bezpośrednio na wyrównanym gruncie. 

Odcinki kolektora ssącego należy układać końcówkami z kształtką zewnętrzną w kierunku agregatu. 

Wszystkie króćce kolektora służące do podłączenia z igłofiltrami powinny być skierowane do góry. 

Montaż kolektora ssącego (poszczególnych odcinków kolektora, łączników elastycznych, łuków, zaślepek) 

dokonuje się przez zestawienie końcówek, założenie haków i zamknięcie dźwigni. Przedłużenie kolektora 

w miejscach, w których igłofiltry nie są wymagane można wykonać stosując rury przelotowe. Koniec 

kolektora zamyka się zaślepką. Posadowione w gruncie igłofiltry łączy się z kolektorem ssącym za 

pomocą gumowych uszczelek.  

W tym celu na końce igłofiltrów nakłada się w/w uszczelki, przesuwając je na odległość 4 – 5 cm od 

końca igłofiltru, igłofiltr wraz z uszczelką wciska się prostopadle w króćce kolektora. Igłofiltry z 

kolektorem ssącym należy łączyć w ten sposób, aby wysokość wszystkich łuków igłofiltrów nad 

kolektorem była jak najmniejsza i jednakowa. Przy stosowaniu mniejszej ilości igłofiltrów niż ilość 

króćców na kolektorze należy je zaślepić korkami gumowymi (na standardowym kolektorze dł 5 m jest 5 

króćców). 

Kolejność czynności instalowania igłofiltru 

− połączyć rurę wpłukującą z pompą do wpłukiwania lub hydrantem przy pomocy węża 

wpłukującego, 

− przy ręcznym posadawianiu igłofiltru należy rurę wpłukującą postawić pionowo krawędzią 

− posadawiając igłofiltr rurą wpłukującą przy pomocy dźwigu należy potrzymać rurę na linie 

dźwigu 15-20 cm nad miejscem posadowienia igłofiltru, 

− włączyć pompę do wpłukiwania lub odkręcić hydrant, 

− w momencie wypływu wody z rury wpłukującej zdjąć rurę z podpory i opuścić na grunt, 

− po wpłukaniu rury wpłukującej na wymaganą głębokość należy przerwać dopływ wody , 

− odłączyć wąż wpłukujący od rury wpłukującej, 

− wprowadzić do rury igłofiltr na pełną głębokość, tak by nie uszkodzić siatki filtra, 
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− wyciągnąć rurę obsadową, uważając by nie wyciągnąć igłofiltru. 

 

Praca całego systemu igłofiltrowego odbywa się zwykle przy podciśnieniu sięgającym wartości w zakresie 

od -0,5 do -0,9 bara. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na szczelność wszelkich połączeń oraz 

rurociągu ssącego. Należy sprawdzić szczelność i pewność połączeń oraz zlikwidować ewentualne 

załamania przewodów doprowadzających wodę do rury obsadowej. Podczas montażu należy zachować 

szczególną ostrożność przy manipulowaniu dźwignią zaciskową złączy.2 

 

 

Żródło : www.klaudia.eu 

 

Żródło : www.klaudia.eu 

 

                                                           
2
 Wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej www.klaudia.eu na przykładzie instalacji igłofiltrowej 

IGE-81 
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19. Dane informujące czy teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków  

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie 

konserwatorskiej. Nie występują tu zespoły zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadające 

wartościowe cechy urbanistyczno-architektoniczne. W bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie występują obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 

1568 z późn. zmianami) kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty 

mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten 

przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Burmistrza Miasta Mława. 

W wypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekt zabytkowy lub posiadający znamiona 

zabytkowego należy wstrzymać roboty budowlane i powiadomić właściwego miejscowo Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. Roboty należy przerwać do momentu wykonania zaleceń Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i uzyskania zgody na ich wznowienie. 

20. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska - 

warunki sanitarne i ochrony środowiska. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

będą podstawą dla stworzenia i utrzymania wymaganych przepisami warunków sanitarnych dla terenów 

objętych opracowaniem. 

Podczyszczone wody opadowe i roztopowe wprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej. Ścieki bytowo – gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Górnej 

odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowane sieci kanalizacyjne 

wraz z uzbrojeniem w warunkach normalnej eksploatacji nie oddziałują negatywnie na stan sanitarny i 

ochronę środowiska terenu.  

Projektowane kolektory mogą mieć tylko miejscowy (punktowy) wpływ na okresowe pogorszenie stanu 

sanitarnego i stanu środowiska tylko w przypadku ich mechanicznego uszkodzenia lub awaryjnego 

rozszczelnienia.  

Zgodnie z Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1235)  

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowana Inwestycja na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r. 

z późn. zmianami) nie jest zaliczana do żadnej z w/w grup. W związku z powyższym dla Inwestycji nie jest 
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wymagany raport oddziaływania na środowisko. Nie wymaga ona również uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

Odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy wywieźć na składowisko odpadów. 

21. Charakterystyka ekologiczna obiektu. 

Objęte opracowaniem sieci wraz z obiektami towarzyszącymi i uzbrojeniem projektuje się z materiałów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie spełniające wymagania sanitarne i ekologiczne dla 

zaprojektowanego ich zastosowania. Stosowane materiały muszą posiadać stosowne deklaracje 

zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i inne 

dokumenty dopuszczające je do stosowania jako wyroby budowlane.  

Kanały grawitacyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonane zostaną z rur litych, jednorodnych PVC 

SN8 SDR34 łączonych na uszczelki gumowe. Połączenia zapewniają szczelność zaprojektowanych 

przewodów.  

Zastosowane materiały są ekologicznie obojętne dla środowiska a przyjęte rozwiązania konstrukcyjno - 

technologiczne zapewniają szczelność zaprojektowanych sieci. 

22. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Bezpośrednio na analizowanym obszarze nie stwierdza się występowania form ochrony przyrody, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 9 ustawy o ochronie przyrody. Oddziaływanie wnioskowanego 

przedsięwzięcia nie wykroczy poza obszar działek objętych opracowaniem. Nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji w sposób szkodliwy dla środowiska. Obszar planowanej inwestycji nie przecina 

zwartych kompleksów leśnych ani obszarów cennych przyrodniczo. W otoczeniu inwestycji nie 

zlokalizowano również obiektów objętych ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie odznacza się 

walorami krajobrazowymi, rekreacyjnymi, nie stwierdzono występowania wykopalisk, stanowisk 

archeologicznych bądź innych dóbr kultury. W wyniku projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba 

wyłączenia terenu spod użytkowania rolniczego ani wyburzeń trwałych obiektów budowlanych.  

Analiza odległości w promieniu ok. 10 km do najbliżej położonych form ochrony przyrody, na które 

przedmiotowa inwestycja nie oddziałuje :  

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Góra Dębowa  6.54 

Olszyny Rumockie  9.70 

 

 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Brak obszarów 
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PARKI NARODOWE 

Brak obszarów 

 

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Zieluńsko-Rzęgnowski  1.39 

 

 

ZESPOŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Brak obszarów 

 

 

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Doliny Wkry i Mławki PLB140008  2.47 

 

 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Góra Dębowa koło Mławy PLH280057  6.32 

Olszyny Rumockie PLH140010  9.70 

 

 

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE 

Brak obszarów 

 

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

"OSTOJA RZEKI SERACZ"  2.68 

 
W/w działania nie spowodują też negatywnych skutków w zakresie ochrony środowiska, nie naruszają 

zakazów i nakazów, nie powodują zmian kierunków przepływu. Biorąc pod uwagę planowaną do 

zastosowania nowoczesną technologię oraz rozwiązania techniczne uciążliwość planowanej inwestycji 

zamyka się w granicach obiektu i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z 
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uzbrojeniem głównie w okresie wykonania. Wobec powyższego planowane przedsięwzięcie nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska.  

23. Próba szczelności  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na 

szczelność. Kanały, przykanaliki i rurociągi kanalizacji deszczowej, sanitarnej po sprawdzeniu na 

szczelność mogą być dopuszczone do odbioru końcowego. 

Kanalizacja sanitarna i deszczowa grawitacyjna 

Zgodnie z wytycznymi prawidłowego wykonania i odbioru robót oraz z normą PN-EN 1610 „Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych” prawidłowy odbiór grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej powinien 

kończyć się pozytywnie przeprowadzoną próbą szczelności. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 

okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 

poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa licząc od wierzchu 

rury.  

Poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa w stosunku 

do wartości określonych wyżej.  

Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną ilość 

wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli. 

Wymagania dotyczące szczelności są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu 

nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:  

− 0,15 l/m2 dla przewodów  

− 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi  

− 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.  

W trakcie prób zachodzi konieczność stosowania korków pneumatycznych. Zalecane jest stosowanie 

korków wykonanych z gumy neoprenowej Trelleborg, wzmacnianej aramidem (Kevlar).  

Po przeprowadzeniu próby szczelności w obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela inwestora i 

gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku należy sporządzić protokół, wykonać inwentaryzację 

geodezyjną a następnie wykopy zasypać i pozostały nadmiar ziemi wywieźć na odkład. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. 

Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy 

wykonać badanie szczelności na infiltrację. 

Po przeprowadzeniu próby szczelności w obecności inspektora nadzoru (jeśli będzie wymagany) i 

przedstawiciela inwestora i gestora sieci oraz jej pozytywnym wyniku należy sporządzić protokół, 
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wykonać inwentaryzację geodezyjną a następnie wykopy zasypać i pozostały nadmiar ziemi wywieźć na 

odkład. 

Wszelkie naruszone nawierzchnie po zakończeniu prac należy doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót. 

24. Równoważność rozwiązań . 

W celu zapewnienia zgodności projektu jako przedmiotu zamówienia z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w sytuacji jeżeli w projekcie zawarte informacje w zakresie: przyjętych 

technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, ponadto 

użytych określeń, nazw lub parametrów materiałów i urządzeń wskazywałyby na określonego 

producenta, wykonawcę lub dostawcę stwierdza się, że w tych przypadkach dopuszcza się (po 

udokumentowaniu) stosowanie technologii, rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych innych 

producentów, dostawców i wykonawców o parametrach nie gorszych od projektowanych. 

25. Warunki wykonania robót . 

a) Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy co najmniej na 7 dni powiadomić właściwy organ 

załączając wymagane oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 

jeżeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniające (właścicieli uzbrojenia terenu) i 

właścicieli gruntów. 

b) Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących, wydanymi 

warunkami technicznymi określającymi również sposób postępowania przed rozpoczęciem i w 

trakcie realizacji robót.  

c) Należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia i gruntów termin wykonywania robót budowlanych 

na ich terenie. 

d) Przed przystąpieniem do wykonywania sieci sprawdzić czy spełnione są warunki podane w 

uzgodnieniach jednostek uzgadniających. Istniejące uzbrojenie podziemne zlokalizować 

przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.  

e) Zabezpieczenie na czas wykonywania robót napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonać pod 

nadzorem właścicieli tego uzbrojenia.  

f) Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

g) Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych minimalnych 

odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy wprowadzać ciężkiego 

sprzętu oraz składować materiałów  

h) W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru 

autorskiego 

i) Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego  

j) Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne 

k) W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i przewodów sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej   

l) W przypadku natrafienia na problemy nie ujęte w dokumentacji technicznej należy dokonać 

uzgodnień z projektantem 

m) Ewentualne zmiany do projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem 

n) Wykopy prowadzić z zastosowaniem sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.  

o) Wykonywanie prac przy wysokim poziomie wód gruntowych wymaga zastosowania 

odwodnienia wykopów (np. poprzez igłofiltry)  
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p) Sieci w stanie odkrytym zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do odbioru 

technicznego z udziałem przyszłego dysponenta sieci.  

q) Sieci w stanie odkrytym zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

r) Roboty budowlano – montażowe prowadzić z uwzględnieniem warunków określonych w 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

s) Zakończenie robót zgłosić właściwemu organowi co najmniej 21 dni przed zamierzonym 

terminem przystąpienia do użytkowania 

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, uwagami 

zawartymi w uzgodnieniach dysponentów, wymaganymi normami i przepisami, zaleceniami 

producentów materiałów i urządzeń, przepisami BHP oraz : 

− Ustawą Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290)  

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

− Instrukcją i wytycznymi montażu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i urządzeń .  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Wymagania techniczne 

COBRTI INSTAL zeszyt 9. 

 

Roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym pozwoleniem na budowę / zgodę 

na realizację inwestycji drogowej oraz obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym 

techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami: 

 

PN-EN 124:2000   Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością 

PN-EN-476:2012   Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych  

   w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN-752:2008   Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN-877:2004   Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji  

A1:2007P  odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie 

jakości.  

PN-EN-1401-1:2009P  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN-1610:2002P   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-B-10736:1999P   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010   
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  Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 

PN-EN-1671:2001      Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej. 

PN-EN-1852-1:2009    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 877:2004   Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie 

jakości 

PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  

z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. Wymagania 

ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

 

Rzędne układania sieci i przyłączy wg części graficznej. Rzędne podane w dokumentacji projektowej 

należy zweryfikować na placu budowy. W przypadku rozbieżności projektowane rzędne dostosować do 

istniejącego terenu zachowując minimalne przykrycie przewodu.  

 

Protokoły prób szczelności przewodu, wyniki inspekcji TV kanałów grawitacyjnych sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, protokoły badania zagęszczenia gruntu, inwentaryzacja geodezyjna oraz 

certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 

stosowanych materiałów należy przedłożyć podczas spisywania protokołu odbioru częściowego i 

końcowego.  

Opracował: 

           mgr inż. Paweł Kołak 




























