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OŚWIADCZENIE 
(na podstawie  art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane) 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany  rozbudowy sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami na 

działkach nr ew. 217/3, 680/4, 679/6, 680/8, 680/12,  w Leśniowie 

Wielkim,  gmina Czerwińsk został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny pod względem celu jakiemu ma służyć. 

 

 
            

         

 

                                                                          

 

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

(podpis i pieczęć projektanta) 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

wraz z przyłączami na działkach nr ew. 217/3, 680/4, 679/6, 680/8, 680/12 w 

Leśniowie Wielkim,  gmina Czerwińsk 

1.0 Dane ogólne.      
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie: 

- odcinka sieci kanalizacji sanitarnej , 

- odcinka sieci wodociągowej, 

- przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działek, 

- przyłączy wodociągowych do granicy działek, 

- przepompowni ścieków. 

     1.1.Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 

- warunki przyłączenia do sieci wod-kan 47/09/2019 z dnia 09.09.2019 

- Uchwała nr 226/XXX/06 rady miejskiej w Czerwińsku z dnia 26.X.2006 r, 

- mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych w skali  1 :  500, 

- wizja w terenie, 

- uzgodnienia z Inwestorem, 

- obowiązujące przepisy o projektowaniu. 

     1.2. Stan istniejący  

      Obecnie teren działek nr ewidencyjne 217/3, 680/4, 679/6, 680/8, 680/12 

przeznaczony jest na drogi dojazdowe wewnętrzne. W obrębie powyższych działek, 

bezpośrednio z nimi granicząc, znajdują się działki z przeznaczeniem pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. Na części działek znajdują się już domy. Teren 

uzbrojony jest w energię elektryczną oraz gaz. W zachodniej części planowanej  

inwestycji przebiega grawitacyjna sieć wiejska kanalizacji sanitarnej Dn 250mm, 

oraz wiejska sieć wodociągowa PE 90 do których, zgodnie z warunkami 

technicznymi z dnia 09.09.2019r. , planowane jest wpięcie projektowanych sieci i 

przyłączy wod-kan. Na ww. działkach uchwalony jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego.                                                                                           

     1.3. Zakres opracowania: 

a) rozbudowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
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b) rozbudowy sieci i przyłączy wodociągowych, 

c)       budowa przepompowni ścieków. 

1.4 Oddziaływanie na środowisko 
 Projektowana budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest 

uzbrojeniem liniowym podziemnym, stanowi jeden przewód rozdzielczy 

wodociągowy dla zaopatrzenia wodę, jeden kanał zbiorczy kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej dla odprowadzenia ścieków z zabudowy mieszkalnej i jeden kanał 

kanalizacji sanitarnej tłoczny do przepompowania ścieków z części obszaru 

objętego opracowaniem w celu dalszego odprowadzenia siecią grawitacyjną do 

istniejącej kanalizacji . W odniesieniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 

sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza się do inwestycji 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne z uwagi na niewielki 

zakres długości planowanej sieci. Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z 

ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

1.5.Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 
Na terenie objętym opracowaniem i w jego najbliższym otoczeniu z zasobów 

przyrodniczych brak jest obiektów objętych ochroną prawną, nie występują złoża 

kopalin. 
 

1.6.Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Na terenie objętym opracowaniem i w jego najbliższym otoczeniu brak jest 

obiektów i terenów wpisanych do rejestru zabytków oraz brak jest stanowisk 

archeologicznych. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury 

współczesnej należy postępować zgodnie z §14.1 miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2.0.    Dane techniczne - rozwiązania projektowe – sieć i przyłącze 

wodociągowe 
  

      Zaprojektowano sieć wodociągową Dz 90mm i Dz 63mm PE100 SDR17 

przebiegającą wzdłuż drogi dz. nr 217/3, 680/4, 680/8, 680/12, 679/6, zgodnie z 

rys. nr 1. Wpięcie do istniejącej sieci nastąpi na działce nr 217/3 zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez POLMAK Sp. z o.o. w Czerwińsku, 

poprzez projektowany trójnik PE lub żeliwny z odejściem na PE 90mm. Za 
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trójnikiem zaprojektowano zasuwę odcinającą DN 80. Zasuwę wyposażyć w 

trzpień i skrzynkę uliczną żeliwną. Wpięcia przyłączy z rur Dz 32mm PE100 

SDR17 do poszczególnych działek należy wykonać poprzez projektowane 

trójniki redukcyjne PE 90/32mm do zgrzewania, lub z zastosowaniem 

uniwersalnych opasek do nawierceń z zasuwą do przyłączy domowych – ISO 

DN 1. Obudowę zasuwy należy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować. Do 

opomiarowania zużycia wody każde przyłącze należy wyposażyć w  wodomierze 

dn 15mm, dwa zawory odcinające przed i za wodomierzem każdy, oraz zawór 

zwrotny antyskażeniowy umieszczonym w studniach wodomierzowych 

zlokalizowanych w bliskiej odległości od granicy działki, lub w specjalnie do 

tego celu przeznaczonym pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku (przyłącza 

od granicy prywatnych działek, do budynków wg. odrębnego opracowania). Do 

projektu przyjęto zagłębienie normatywne, średnio ok 1,2m p.p.t. 

Rzeczywistą rzędną włączenia do istniejącego wodociągu ustalić w trakcie 

budowy. 

2.1. Rury przewodowe 

      Sieć i przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur strukturalnych, z 

jednorodnego materiału PE100 SDR 17, PN10 – polietylenu wysokiej 

gęstości bez dodatków innych tworzyw sztucznych, łączonych za pomocą 

zgrzewania. Przyjęto rury o średnicach Dz 90, Dz 63 i Dz 32mm.  

2.2. Armatura 

      Jako armaturę na projektowanym wodociągu zastosowano do 

przyłączenia rozbudowywanej sieci trójnik żeliwny kielichowy lub 

elektrooporowy PE. Do wpięcia przyłączy zastosowano uniwersalną opaskę 

do nawierceń z zasuwą do przyłączy domowych – ISO DN 1. Sieć należy 

zakończyć  hydrantem nadziemnym DN 80. Zasuwę hydrantu zaopatrzyć w 

obudowę i skrzynkę uliczną. Pod zasuwę i kolano stopowe zastosować blok 

podporowy. 

2.3. Wodomierz 

      Przyłącze wodociągowe Dz 32mm PE zaopatrzone zostanie w 

wodomierz umieszczony w projektowanej studni wodomierzowej. Zestaw 

wodomierzowy, w skład którego wchodzą dwa zawory odcinające Dn 

25mm, zawór antyskażeniowy Dn 25mm oraz wodomierz JS 1,5m³/h 
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zamontować zgodnie z zaleceniami producenta – wg. odrębnego 

opracowania.  

2.4. Układanie przewodów 

      Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy 

zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których sieci i 

urządzenia znajdują się w pobliżu trasy projektowanego wodociągu. 

Przewiduje się wykonanie wykopu wąsko-przestrzennego, umocnionego 

balami drewnianymi bądź wypraskami stalowymi. Wykop powinien być 

zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Przyłącze wody należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i z 

obsypką gr. min. 10 cm nad wierzch rury zgodnie z instrukcja producenta. 

Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa 

sztucznego koloru niebieskiego z wkładką stalową. Pozostałą część wykopu 

zasypać należy gruntem rodzimym, jeśli się do tego nadaje, z dokładnym 

zagęszczeniem warstwami co 30cm. Zagęszczenie obsypki i zasypki do 98% 

wg zmodyfikowanej skali Proctora. 

      W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wykopy wykonać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem gestorów 

sieci. Ewentualny sposób zabezpieczenia Wykonawca winien uzgodnić 

z gestorem sieci. 

 

2.5. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie przyłącza wody. 
      Próbę szczelności, płukanie i dezynfekcję należy przeprowadzić zgodnie 

z norma PN-EN 805:2002. 

Wykonane przyłącze wodociągowe winno być dokładnie przepłukane i 

zdezynfekowane po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności. 

Płukanie należy wykonać wodą wodociągową o prędkości przepływu przez 

rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s do uzyskania optycznie czystej wody na 

wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Dezynfekcję rurociągu 

przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o 

stężeniu chloru nie mniej niż 25 g/m3. Po upływie 24 godzin należy 

przepłukać rurociąg czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu 

chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania pobiera się próbkę wody do 
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badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przyłącza do 

eksploatacji. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej po 

przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w 

przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 

2.6. Oznakowanie sieci i przyłącza 

      Trasę sieci i przyłącza, załamania oraz uzbrojenie należy oznakować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez ułożenie w wykopie 

(podczas zasypywania) taśmy z tworzywa sztucznego z wkładką metalową 

w kolorze niebieskim oraz umieszczając tablice informacyjne na budynkach 

bądź ogrodzeniach stałych. 

2.7. Odwodnienie na czas budowy  
      Na terenie objętym opracowaniem występują wody gruntowe. W 

istniejących rowach melioracyjnych poziom wody wynosi ok 0,8-1,2 m od 

pt. w zależności od miejsca i pory roku. Zaleca się odwodnienie liniowe przy 

użyciu igłofiltrów instalowanych z jednej strony wykopu umocnionego w 

odległości od siebie ok 1m. W przypadku dużych napływów wody zaleca się 

stosowanie igłofiltrów instalowanych z obu stron wykopu. Opracowanie 

sposobu odwodnienia opracuje wykonawca. 

3.0.    Dane techniczne - rozwiązania projektowe – sieć i przyłącze 

kanalizacji sanitarnej  
 

 Sieć i przyłącza  kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rurami  PVC-U 

SN8 Ø 200 i 160 mm  z rdzeniem nie spienionym. Zgodnie z warunkami 

technicznymi przy granicy posesji należy zamontować studnie rewizyjne 

tworzywowe Ø315 typ-I (przyłącza od granicy prywatnych działek, do budynków 

wg. odrębnego opracowania). Odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci 

KS250 nastąpi przez projektowaną studnie inspekcyjną Ø1200mm o rzędnej 

ślizgu 77,14 zlokalizowaną w drodze wewnętrznej dz. nr 217/3. Do połączenia 

projektowanych przykanalików, oraz zmiany kierunku zaprojektowano studnie 

inspekcyjne betonowe Ø 1200mm. Projektowane przyłącza zostaną włączone 

bezpośrednio w kinetę studni, lub poprzez kaskady zewnętrzne. 

Zwieńczeniem studni zlokalizowanych w drogach będą włazy drogowe 
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żeliwne z wypełnienie betonowym  typu D400. Po robotach teren zostanie 

przywrócony do stanu obecnego. 

 

     3.1. Obsypka 

Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe: 

 materiał niespoisty, dający się zagęszczać do 

wystarczającej nośności, taki jak: żwir, tłuczeń,  piasek 

lub mieszanina piasku i żwiru,  

 materiał nie może być zmrożony, powinien być również 

pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, lodu oraz śniegu, 

 materiał nie powinien zawierać cząstek większych niż 

60 mm, 

 maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się 

w bezpośrednim styku z rurą nie powinna  przekraczać 

10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60 

mm. 

     3.2. Zagęszczenie obsypki: 
Stopień zagęszczenia zależny jest od warunków obciążenia: 

 pod drogami  wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki 

wynosi min. 90% ZPPr*, 

 poza drogami dla przewodów o przykryciu do 4,0 m 

obsypka powinna być zagęszczona do min. 85% ZPPr*, 
* - ZPPr - zmodyfikowana próba Proctora 

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10-30cm. 

Wysokość obsypki nad wierzchołkiem rury (po zagęszczeniu) powinna 

wynosić co najmniej 15 cm dla rur o średnicy. 

     3.3. Zasypka 

 Materiałem zasypki może być grunt rodzimy pod warunkiem, że 

maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 6 cm. 

Pod drogami zasypkę należy zagęścić do min. 90% zmodyfikowanej próby 

Proctora. 
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 Minimalna szerokość obsypki po obu bokach rury powinna wynosić 

bmin =30 cm. Zatem minimalna szerokość wykopu w strefie ochronnej rury 

powinna wynosić B = D + 2 · bmin. W przypadku, gdy grunt rodzimy ma 

mniejszą sztywność (mniejszy moduł odkształcenia) niż zaprojektowana 

obsypka, należy projektować wykop o szerokości B l > 4dn 

Taki przypadek może mieć miejsce np. w gruntach niespoistych w 

stanie luźnym (ID< 0,33) lub w gruntach spoistych w stanie 

twardoplastycznym (IL> 0,0) lub plastycznym (IL> 0,25).   

     3.4. Studzienki kanalizacyjne 

Na sieci i przyłączu kanalizacji sanitarnej zastosowano studnie 

włazowe kanalizacyjne  betonowe fi 1200mm z włazem żeliwnym klasy D 

400 posadowione na płytach żelbetowych oraz nie włazowe studnie 

inspekcyjne Ø 315mm przy granicy posesji (na przyłączach- wg. odrębnego 

opracowania). Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 

Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne. 

  

     Przy instalowaniu włazów studzienek w drogach, muszą być zawsze 

spełnione następujące warunki: 

 ramy włazów żeliwnych muszą być zatopione w gruncie 

minimum 100 mm, 

 żwir, ewentualnie piasek, musi być bardzo dobrze zagęszczony 

w obszarze wokół rury, 

 górna powierzchnia włazu musi być licowana równo z 

powierzchnią jezdni, 

 powierzchnię drogi można walcować łącznie z zainstalowanym 

włazem studzienki, 

 należy zastosować takie środki ostrożności, aby żwir, piasek 

lub asfalt nie dostawały się do wnętrza studzienki w czasie 

instalacji. 

     3.5. Roboty ziemne 

Układanie i montaż rurociągów 

       Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC-U) należy wykonywać w 
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zasadzie zgodnie z ustaleniami normy branżowej. Odmienne właściwości 

fizyko - mechaniczne rur z tworzyw sztucznych w stosunku do rur z 

materiałów tradycyjnych takich jak: beton, kamionka, żeliwo, powodują, że 

budowa przewodów z PVC-SN8 w zakresie wykonywania wykopów, 

układania i obsypki, odbiega od warunków i sposobów stosowanych przy 

budowie przewodów z materiałów tradycyjnych. Z tego względu, w 

niniejszym rozdziale zwrócono uwagę, jak też uzupełniono lub omówiono 

ustalenia normy w zakresie szczegółowych wymagań dotyczących 

rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Odcinek kanalizacji tłocznej należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 

20 cm i z obsypką gr. min. 15 cm nad wierzch rury zgodnie z instrukcja 

producenta. Nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa 

sztucznego koloru brązowego z wkładką miedzianą. Pozostałą część 

wykopu zasypać należy gruntem rodzimym z dokładnym zagęszczeniem 

warstwami co 30cm. Zagęszczenie obsypki i zasypki do 98% wg 

zmodyfikowanej skali Proctora.  Wykonany odcinek PVC należy poddać 

próbie szczelności. 

     3.6. Wykopy, przygotowanie podłoża 

      Rodzaj, szerokość wykopu oraz zabezpieczenie ścian zależą od 

warunków lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od głębokości 

wykopu. Przy budowie przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

najczęściej stosowane są wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach 

pionowych, odeskowanych i rozpartych lub o ścianach skarpowych bez 

obudowy. Stosowane są również wykopy kombinowane wąskoprzestrzenne 

w strefie ochrony rury, a powyżej szerokoprzestrzenne o ścianach 

skarpowych. Uwzględniając warunki wykonywania późniejszej obsypki, 

obudowę ścian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca się wykonywać z 

desek o szerokości 10-15 cm. 

        Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać 

równolegle z zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolej na deskę przed 

zagęszczeniem następnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu 

dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do poniższych zaleceń: 

 wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić 

grawitacyjny odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie, 
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 spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na 

poziomie wyższym od projektowanego o około 5 cm, a w 

gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym, 

 przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić 

warstwę gruntu, ponad projektowaną rzędną dna wykopu, o 

grubości co najmniej 20 cm, niezależnie od rodzaju gruntu. Nie 

wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu, 

najlepiej sposobem ręcznym, 

 z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, 

a następnie przystąpić do wykonywania podłoża, zgodnie z 

dokumentacją techniczną, 

 w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do 

naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) 

rodzimego podłoża w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne 

należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając 

zbyt długo otwartego wykopu, 

 grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je 

wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej 

ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co najmniej 20 

cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy 

doszło do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy 

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

rurociągu, 

 podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w 

miarę układania kolejnych odcinków rurociągu, 

 przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości na co najmniej l /4 swego obwodu, tzn. 

należy bardzo starannie zagęścić grunt, 

 niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, 

kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku 

rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodów, 

 do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie 

wykazujące uszkodzeń na ich powierzchniach (np. wgnieceń, 

pęknięć). 
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3.7. Odwodnienie na czas budowy  
      Na terenie objętym opracowaniem występują wody gruntowe. W 

istniejących rowach melioracyjnych poziom wody wynosi ok 0,8-1,2 m od 

pt. w zależności od miejsca i pory roku. Zaleca się odwodnienie liniowe przy 

użyciu igłofiltrów instalowanych z jednej strony wykopu umocnionego, w 

odległości od siebie ok 1m. W przypadku dużych napływów wody zaleca się 

stosowanie igłofiltrów instalowanych z obu stron wykopu. Przy wykopach 

głębokich gdzie możliwe jest przewarstwienie gruntu zaleca się stosowanie 

odwodnienia dwupoziomowego. Opracowanie sposobu odwodnienia 

opracuje wykonawca. 

     3.8. Odbiory techniczne 

       Odbiory robót związanych z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych 

z tworzyw sztucznych należy przeprowadzać w oparciu o ustalenia oraz 

warunki i zalecenia zawarte w niniejszym katalogu. Ze względu na 

specyficzne wymagania dotyczące budowy przewodów z tworzyw 

sztucznych, odbiorom technicznym podlegają w szczególności: 

 wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki, 

 dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, 

ewentualne   wzmocnienie podłoża zgodnie z projektem, 

sprawdzanie wyprofilowania, 

 obsypka: zgodność z projektem co do wymiarów, materiału oraz 

stopnia zagęszczenia, 

 szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację, 

 zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia, 

 deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego (ugięcia) z 

dopuszczalnym dla danego materiału. 

 W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu należy 

wykonać odwodnienie na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia 

wykopów, dostosowany do warunków gruntowo - wodnych panujących w 

czasie wykonywania robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę. 

Podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na 

niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych. 

Teren po ułożeniu kanalizacji winien być uporządkowany. Zaleca się użycie 
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spryzmowanej ziemi urodzajnej do splantowania terenu poza korpusem 

drogowym. 

 Zależnie od przyjętej technologii i organizacji robót w procesie 

realizacji budowy mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót 

podlegających zakryciu przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 

przewodu. Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu lub jego odcinka 

przed przekazaniem go do eksploatacji. 

      Średnice przewodów, rzędne, spadki i szczegóły studni podano na 

załączonych rysunkach. W miejscach skrzyżowań z innymi sieciami wykopy 

pod rurociągi wykonać ręcznie. Teren wykopów wygrodzić zaporami typu U-

51 umieszczonymi na wysokości 1,1 m nad poziomem terenu. 
 

     3.9. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
 

Próba szczelności na eksfiltrację 

 

      Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 

szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód 

gruntowych do przewodu. 

 

Jako pierwsze badanie należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację: 
 

 Próbę należy przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między 

studzienkami rewizyjnymi (ok.50 m). 

 Cały badany odcinek przewodu powinien być ustabilizowany przez wykonanie 

obsypki, a w miejscach łuków i dłuższych odgałęzień, czasowo zabezpieczony 

przed rozszczelnieniem się złącz podczas wykonywania próby szczelności. 

 Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypką) całych rurociągów przed 

wykonaniem prób szczelności. 

 Wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy 

pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy  

odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposób zabezpieczający 

złącza przed rozluźnieniem podczas próby. 
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 Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 

0,5 m poniżej dna wykopu. 

 Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną 

niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej 

studzience. 

 Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu 

wylotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek 

przewodu pozostawić przez l godzinę w celu należytego odpowietrzenia i 

ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas 

trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 

Czas próby wynosi: 

 30min - dla odcinka przewodu do 50m, 60min - dla odcinka powyżej 50m, 

4.0 Przepompownia ścieków 

4.1. Zasilanie przepompowni 
Przepompownia będzie zasilana z istniejącej skrzynki będącej własnością 

inwestora, zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 680/4, oznaczonej na 

rysunku jako SK. W celu zasilenia szafy R1, sterująco-zasilającej przepompownię, 

należy wybudować przyłącze energetyczne z przewodu YKYżo 5x4mm. Skrzynkę 

sterowniczą wykonać zgodnie z wymaganiami producenta. 

4.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu – z 

przeznaczeniem do montażu w pasie drogowym. 
Grubość ścianek zbiornika ma wynosić: 
- dla DN1200 mm - nie mniej niż 40 mm, 

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu 

(...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej 

wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory 

rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. 
 

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane są z nienasyconej żywicy 

poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót 

PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw 
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daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie 

i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze 

elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu. Dzięki 

zastosowanym surowcom do produkcji polimerobetonu, wyroby te są odporne na 

agresywne grunty, ścieki oraz gazy i tym samym nie ulegają korozji, pod wpływem 

kwasu siarkowego, powstałego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj często 

występującego w kanałach i zbiornikach ściekowych" 

4.3 Wymagane parametry: 

 Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3 

 Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 

 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 

 Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 

 Ścieralność max. = 0,5 mm 

 Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 

 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃] 

 Współczynnik Poissona [ν] 0,23 

 Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 

 Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 

4.4 Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy - stal nierdzewna  

- drabinka złazowa - stal nierdzewna 

- poręcz – stal nierdzewna 

- kominek wentylacyjny – stal nierdzewna – szt. 1 

- kominek wentylacyjny z biofiltrem – stal nierdzewna  szt.1 

- właz wejściowy - stal nierdzewna 

- belka wsporcza – stal nierdzewna 

- prowadnice - stal nierdzewna 

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 

- zasuwy z klinem gumowanym DN65 szt. 2 - żeliwo  (obsługa z poziomu podestu) 

- zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 - żeliwo 

- przewody tłoczne DN65/80 - stal nierdzewna 

- połączenia kołnierzowe nierdzewne 
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- elementy złączne - stal nierdzewna  

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 

 nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
 

4.5. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o 

moduł telemetryczny GSM/GPRS. 

 Obudowa szafy sterowniczej:  

 wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 

promieniowanie UV 

 wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 

promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 

pompowni): 

 kontrolki: 

poprawności zasilania, 

awarii ogólnej, 

awarii pompy nr 1, 

awarii pompy nr 2, 

pracy pompy nr 1, 

pracy pompy nr 2; 
 

 wyłącznik główny zasilania, 

 przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 

 przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 

 stacyjka z kluczem 

 o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 

 wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 

 wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 

 posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 

hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy 

sterowniczej 
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4.6 Urządzenia elektryczne:  

a. moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej 

wyposażenie wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym 

systemem monitoringu 

b. czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 

c. układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 

d. czteropolowe zabezpieczenie klasy C 

e. przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 

f. wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 

g. wyłącznik główny 63A 

h. gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B16 

i. wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed 

przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 

j. stycznik dla każdej pompy 

k. jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 

l. dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  

m. zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 

n. syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 

o. przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

p. wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 

q. stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

r. sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 

pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 

alarmowy) 

s. antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w 

przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy 

zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem 

na obudowie szafy sterowniczej) 

t. gniazdo do podłączenia agregatu 

u. gniazda 230V i 400V 
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Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości 

‘CE’. 

 

 Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego 

wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne 

powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 Wejścia (24VDC): 

v. tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 

w. zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 

x. potwierdzenie pracy pompy nr 1 

y. potwierdzenie pracy pompy nr 2 

z. awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 

wyłącznika silnikowego 

aa. awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i 

wyłącznika silnikowego 

bb. kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 

cc. kontrola pływaka suchobiegu 

dd. kontrola pływaka alarmowego – przelania 

ee. kontrola rozbrojenia stacyjki 

 wejścia analogowe (4…20mA): 

ff. sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony 

bezpiecznikiem 32mA 

gg. sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 

hh. załączanie pompy nr 1 

ii. załączenie pompy nr 2 

jj. załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza 

pompowni 

kk. załączenie rewersyjne pompy nr 1 

ll. załączenie rewersyjne pompy nr 2 

mm. załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki 

alarmowej 

 Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 

nn. naprzemienną pracę pomp 
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oo. automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 

pp. kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 

qq. funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 

rr. w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o 

sygnał z dwóch pływaków 

ss. kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 

 Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 

1. Wyposażenie: 

 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową 

wymianę danych z istniejącą stacją bazową 

 zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę 

w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

 16 wejść binarnych 

 12 wyjść binarnych 

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 

sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 

 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 

przekładników prądowych  

 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 

podłączenia przepływomierza 

 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 

 komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 

 wejścia licznikowe 

 kontrolki: 

 zasilania sterownika 

 poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 

 poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

 nie zalogowany 
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 zalogowany 

 poprawności zalogowania do sieci GPRS: 

 logowanie do sieci GPRS 

 poprawnie zalogowany do sieci GPRS 

 brak lub zablokowana karta SIM 

 aktywności portu szeregowego sterownika 

 stopień ochrony IP40 

 temperatura pracy: -20o C...50o C 

 wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 

 moduł GSM/GPRS/EDGE 

 napięcie zasilania 24VDC 

 gniazdo antenowe 

 gniazdo karty SIM 

 pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

2. Możliwości: 

 wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i 

analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach 

usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN 

 wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku 

powstania stanów alarmowych na obiekcie 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 

pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze 

Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, 

blokada pracy równoległej) 

 sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu 

wysłanego ze stacji operatorskiej 

 podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 

przepompowni: 

 brak karty SIM 

 poprawność PIN karty SIM 

 błędny PIN karty SIM 

 zalogowanie do sieci GSM 

 zalogowanie do sieci GPRS 

 wejścia i wyjścia sterownika 
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 aktualny poziom ścieków w zbiorniku 

 nastawiony poziom załączenia pomp 

 nastawiony poziom wyłączenia pomp 

 nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 

 liczba załączeń każdej z pomp 

 liczba godzin pracy każdej z pomp 

 prąd pobierany przez pompy 

 poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

 zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 

 poziomu załączenia pomp 

 poziomu wyłączenia pomp 

 poziomu dołączenia drugiej pompy 

 zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 

 zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

 prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 

- każdej z pomp 

- zasilania 

- wystąpieniu poziomu suchobiegu 

- wystąpieniu poziomu przelewu 

- błędnym podłączeniu pływaków 

- sondy hydrostatycznej 

 włamaniu 

 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 

 automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu 

maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 

 blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy 

– redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 

 zliczanie czasu pracy każdej z pomp 

 zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 

 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

 pobieranej mocy 

 zużytej energii 

 napięcia na poszczególnych fazach 
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 możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej 

centralki alarmowej 

 

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których 

będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym 

adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu 

monitoringu. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 

 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności 

elektromagnetycznej  zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - 

Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w : 

1. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 

sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz 

sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane  

„rozporządzeniem EMC”. 

 

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:  

 

L.p. 
Zbiornik przepompowni z 

polimerobetonu [wymiary mm] 
Pompy zatapialne 

PS 

Leśniów 

Wielki 

1200  x 4940 

przewody tłoczne DN65/80 

NF 65-220/014ULG-175 

1,3 kW 

 

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie 

budowlanym mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i 

monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest 

zainstalowany i funkcjonuje w Gminie Czerwieńsk. 

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z 

istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować 

poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie 
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synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system 

sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie 

może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości 

współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu 

z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.  

 

4.8. Odwodnienie na czas budowy  

       Na czas montażu zaleca się odwodnienie liniowe przy użyciu igłofiltrów 

instalowanych dookoła wykopu umocnionego (np. szalunkami słupowymi, lub 

ściankami szczelnymi „larsen”) w odległości od siebie ok 1m. W przypadku dużych 

napływów wody zaleca się stosowanie igłofiltrów instalowanych na dwóch lub 

trzech poziomach. Opracowanie sposóbu odwodnienia opracuje wykonawca. 

5.0 Końcowe uwagi realizacyjne 
 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia 

należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, 

których sieci i urządzenia znajdują się w pobliżu projektowanych 

tras, a także zlecić im nadzór nad wykonywanymi robotami, 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pasie drogowym należy 

uzyskać wymagane pozwolenie na zajęcie pasa drogowego od 

zarządcy, 

 Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonać 

ręcznie, w miejscu gdzie nie występuje uzbrojenie podziemne prace 

prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić 

odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego 

uzbrojenia, 

 Wykopy na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

 Kanalizację i wodociąg przed zasypaniem wykopu należy poddać 

próbie szczelności; 

 Nie zasypaną kanalizację należy zgłosić do odbioru technicznego, 
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 Wykonana kanalizacja winna być naniesiona na mapy zasadnicze 

przez służby geodezyjne; 

 Materiały użyte do wykonania powinny posiadać dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowego zakresu        i formy projektu budowlanego. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz. 401.), 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 

maja 1999r, 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 

maja 2000r. 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984); 

 Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów 

i urządzeń ściekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

 
Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 

6.0. Uwagi końcowe 
 

 Wszelkie zmiany w trakcie realizacji muszą być konsultowane 

z autorem opracowania i inwestorem. 



 

39 
 

 Szczegóły i rozwiązania pokazano na załączonych rysunkach . 

 Roboty budowlane realizować zgodnie z zatwierdzonym 

projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. 

II - „Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osoby 

uprawnionej posiadającej stosowne uprawnienia potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować materiały 

budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w 

budownictwie, posiadające atesty budowlane. 

 Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów za 

zgodą projektanta i inwestora. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest 

do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i 

uzgodnieniami dotyczącymi obiektu. 

 Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich 

w wyniku lokalizacji w stosunku do granic działki i zabudowy działek 

sąsiednich.  

 Przyłącza po wykonaniu prób, lecz przed zasypaniem należy 

zgłosić do inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę celem 

wykonania pomiarów powykonawczych. 

 Wykonawca winien zwrócić uwagę w trakcie pracy na 

istniejące przewody elektryczne, gazowe, wodociągowe i inne. 

 Wszystkie opracowania dotyczące inwestycji wykonano w 

oparciu o aktualne przepisy normy.    

 W sprawach nie określonych dokumentacja obowiązują: 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót  

 obowiązujące normy i przepisy techniczne 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i 

dostawców materiałów  

 

        Opracował: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

 

OBIEKT:           Sieć i przyłącza wod-kan 

                                         

                 

 

LOKALIZACJA:           Leśniów Wielki dz. nr 217/3, 680/4, 679/6, 680/8, 680/12 

    

 

 

INWESTOR:  
   Trzaska Dariusz, ul. Obwodowa 23, 66-008 Świdnica 

 

 

OPRACOWAŁ: Sebastian Jóźwiak 

                     30 Stycznia 25/8 

                      66-300 Międzyrzecz   
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7.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robót 

budowlanych przed przystąpieniem do ich wykonania zobowiązany jest do 

sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia-wg. Pkt. opisu j.n. 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Sieć i przyłącza wod-kan wraz z przepompownią ścieków dla osiedla budownictwa 

mieszkalnego jednorodzinnego w Leśniowie Wielkim 

  

Dane Inwestora: 

 Trzaska Dariusz, ul. Obwodowa 23, 66-008 Świdnica 

 

 Dane Projektanta: 

mgr inż. Sebastian Jóźwiak - posiadający uprawnienia budowlane 

LBS/0012/POOS/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w zakresie instalacji sanitarnych. 

 

7.1. Zakres i kolejność robót   

Inwestycja obejmuje wybudowanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej  i 

wody, oraz przepompowni ścieków.  

Wykonanie niniejszej inwestycji będzie polegało w szczególności na: 
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1. wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych oraz komór montażowych, 

2. montażu przewodów PCV, PE 

3. montaż studni betonowej  Ø 1200, 

4. montaż przepompowni ścieków polimerobetonowej Ø 1200, 

5. wykonanie włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, 

6. wykonanie właczenia do sieci wodociągowej, 

7. zasypywanie wykopów i zagęszczanie gruntu do Is = 1,00 

8. odtworzenie nawierzchni 

 

7.2. Istniejące obiekty podlegające przebudowie i rozbiórce 

Powyższa inwestycja nie wiąże się z koniecznością przebudowy elementów 

zagospodarowania.  

 
 

7.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać 

zagrożenie 

Nie występują elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie. 

 
 

7.4. Zagrożenia podczas realizacji robót 

Podczas realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

 Najechanie na pracowników przez pojazdy mechaniczne poruszające 

się na placu budowy,  
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 Przysypanie pracownika przy robotach ziemnych związanych 

z układaniem rur, 

 Porażenie prądem przy obsłudze betoniarki, zagęszczarki, zgrzewarki 

lub elektronarzędzi, 

 Przygniecenie pracownika podczas montażu studni, zbiorników 

przepompowni ścieków, 

 Uszkodzenie podziemnych sieci uzbrojenia terenu. 

 
 

7.5. Instrukcje dla pracowników 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy 

informuje pracowników o sposobie prowadzenia prac. Ustala zgodnie z 

planem sytuacyjno – wysokościowym zatwierdzonego projektu, położenie 

podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Ustala zasady postępowania 

w przypadku wystąpienia jednego z zagrożeń. Zapoznaje pracowników 

z zasadami BHP dla tego typu robót. Pracownicy obsługujący urządzenia 

mechaniczne muszą zostać zapoznani z instrukcjami i zasadami obsługi 

tych maszyn oraz wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. 

Pracownicy prowadzący roboty muszą mieć odpowiednie kwalifikacje 

i aktualne zaświadczenia dopuszczające ich do prowadzenia tego typu prac. 
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7.6 Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

W celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z prowadzonych robót 

należy je wykonywać zgodnie z przepisami BHP, zasadami sztuki 

budowlanej stosując się do instrukcji eksploatacji i obsługi używanych 

urządzeń i narzędzi. 

     Sporządził: 

     mgr inż. Sebastian Jóźwiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


