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I. Cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji 

deszczowej w zwi zku z projektowan  przebudow  uk adu drogowego ulicy Polnej w 

miejscowo ci Widuchowa.  

Niniejsze opracowanie stanowi integraln  cz  dokumentacji dla inwestycji: 

„Przebudowa ulicy Polnej w gminie Widuchowa”. 

Zgodnie z ustaleniami oraz warunkami technicznymi niniejsze opracowanie 

obejmuje podzia  na dwa etapy etap 1 i etap 2 w ska d których wchodzi: 

 budowa kanalizacji deszczowej, 

 budowa przykanalików do projektowanych wpustów ulicznych, 

 budowa studzienek kanalizacji deszczowej zwie czonych w azami, 

 budowa studzienek ciekowych z osadnikiem zwie czonych wpustami 

ulicznymi, 

 budow  urz dze  podczyszczaj cych (separator, osadnik wirowy), 

 budow  studni poboru próbek, 

 czenie do istniej cych studni. 

 

Wody opadowe uj te w system kanalizacji deszczowej zostan  odprowadzone do: 

 istniej cej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w dzia ce 395 obr b 

Widuchowa 2. 

 

Przedmiotowy tom projektu wykonawczego stanowi cz  wielobran owej 

dokumentacji projektowej, w sk ad której wchodz  projekty: 

 budowy drogi wraz z robotami towarzysz cymi. 

 

 
II. Opis istniej cego zagospodarowania terenu. 

Na podstawie informacji uzyskanych od zarz dców infrastruktury a tak e w 

oparciu o map   w obszarze opracowania znajduje si  nast puj ca infrastruktura: 

 linie energetyczne napowietrzne i kablowe, 

 sie  wodoci gowa, 

 sieci teletechniczne, 

 sie  kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

W stanie istniej cym woda z uk adu drogowego odprowadzana jest 

powierzchniowo na tereny bezpo rednio z nim s siaduj ce. 
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III. Warunki gruntowo-wodne. 

Warunki gruntowo – wodne okre lono w oparciu o przeprowadzone badania 

polowe i laboratoryjne, których wyniki przedstawiono w opracowaniu „Opinia 

geotechniczna” sporz dzonym przez Eurovia Laboratorium Polowe Szczecin. Badaniami 

obj to odcinek ul. Polnej w miejscowo ci Widuchowa woj. Zachodniopomorskie. 

Geomorfologicznie teren po ony jest w obr bie Pojezierza Po udniowoba tyckiego nr 

313,28 w podziale  

J. Kondrackiego, stanowi cej fragment Równiny We ty skiej. Nawierzchni  

przedmiotowej drogi stanowi mieszanka gruzu ceglanego i betonowego oraz kruszywa 

naturalnego. 

Wykonano 3 odwierty, z których wynika, e w pod u zalegaj  do 2,0m g ownie 

piaski drobne (Pd), piaski gliniaste (Pg) oraz piaski pylaste (P ). W trakcie 

prowadzonych prac przy odwiercie nr 1 natrafiono na wod  gruntow , której zwierciad o 

wyst powa o na g boko ci 1,8m p.p.t. Na pozosta ych odwiertach nie stwierdzono 

wyst powania wody gruntowej do g boko ci 2,0m. 

Strefa przemarzania dla miejscowo ci Widuchowa zgodnie z PN-81/B-03020 

wynosi Hz = 0,8m p.p.t. 

W  pod u,  w  strefie  przemarzania,  wyst puj  grunty  bardzo  wysadzinowe  –  

wykopy i rodzime piaski gliniaste. Przy za eniu charakterystyki korpusu drogowego: 

wykop  1 m i nasyp  1 m warunki wodne nale y sklasyfikowa  jako przeci tne. 

Autorzy  opinii  okre lili  warunki  gruntowe  jako  proste.  Grupa  no no ci  pod a:  G4.  

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

IV. Opis projektowanego rozwi zania. 

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego uk adu drogowego w zakresie 

nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostan  poprzez projektowan  kanalizacj  

deszczow  za pomoc  wpustów deszczowych dalsze odcinki projektowanego uk adu 

drogowego odwadniane b  powierzchniowo zgodnie z opracowaniem bran y drogowej. 

Przebieg projektowanego uk adu kanalizacji deszczowej z rz dnymi i spadkami 

pokazano w cz ci rysunkowej.  

 

IV.I Przebieg trasy i posadowienia. 

 Posadowienie dna kana ów grawitacyjnych Ø 0,25m: 

 hmin = 1.12 m ppt.,  

 hmax = 1.50 m ppt. 

 Spadki kana ów grawitacyjnych Ø025m:  

 imin = 0,40%,  

 imax = 2,01%. 
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W za czniku nr 1 zamieszczono wspó rz dne geodezyjne [x] i [y]. 

 

IV.II Uzbrojenie kanalizacji deszczowej. 

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej wyst puje uzbrojenie: 

 studzienki kanalizacyjne betonowe DN1200 – 5 sztuk, 

 wpusty uliczne osadzone na studzienkach osadnikowych betonowych 

DN500 – 6 sztuk, 

 separator substancji ropopochodnych DN1000 – 1 sztuka, 

 osadnik wirowy z deflektorem ze stali nierdzewnej DN1200 – 1 sztuka. 

IV.III Kana y i przy cza. 

czna d ugo  kanalizacji deszczowej wynosi 152,56 m. 

 Zestawienie d ugo ci i rednic przedstawiono w poni szej tabeli: 

Lp. Wyszczególnienie ugo  [m] 
1 2 3 

1. Kanalizacja deszczowa  
 de250 mm PVC 134,53 
 de160 mm PVC SN8  13,00 
 de160 mm PVC SN12 5,03 
 RAZEM 152,56 

  
Charakterystyka rur kanalizacji deszczowej: 

Odej cia do wpustów ulicznych z polichlorku-winylu (PVC-U) o rednicy DN250 i 

DN160 sztywno ci nominalnej SN8, SDR 34 oraz sztywno ci nominalnej SN12 SDR 34 

rury o jednorodnej ciance produkowane zgodnie z norm  1401-1.  

Rury musz  posiada  dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z 

Aprobat  Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). 

Kszta tki nale y stosowa  o takich samych parametrach jak rury. 

IV.IV Studzienki kanalizacyjne. 

Studnie kanalizacji deszczowej - betonowe. 

Studnie kanalizacyjne prefabrykowane, szczelne z kr gów betonowych z 

uszczelkami gumowymi o rednicy DN1200 z odsadzkami. Studnie musz  odpowiada  

normie PN-EN 1917. Ka  studni  wyposa  we w az. Regulacj  w azów wykona  za 

pomoc  pier cieni z betonu lub tworzywa sztucznego. Przej cia rur przez ciany 

studzienek wykona  jako szczelne, tj. zabetonowane przej cia szczelne podczas etapu 

produkcji tych studni. Szczelno  po cze  zapewniona przy ci nieniu 50 kPa. Dennic  

studzienki nale y wykona  jako monolityczn  (jeden etap produkcji). Przykrycie 

studzienek kanalizacyjnych zw  redukcyjn  o minimalnej wytrzyma ci na 

obci enie pionowe 300 kN. Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie w 

elementach i w kinecie C40/50, nasi kliwo  betonu poni ej 5%. Klasa ekspozycji 
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betonu dla elementów zwie czaj cych nie mniejsza ni  XC4 i XA3 wg PN-EN 206. Klasa 

ekspozycji betonu dla pozosta ych elementów studzienek nie mniejsza ni  XC1 i XA3 wg 

PN-EN 206. 

Studzienki betonowe sk adaj  si  z  prefabrykowanych elementów to jest: 

 dna studni z wykonan  fabrycznie kinet , 

 kr gów betonowych,  

 yty elbetowej, 

 pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  odpowiednich 

uszczelek, 

 azu kana owego z eliwa szarego Øw = 600 mm, klasy D400, 

 przej cia dla rur PVC przez ciany studni kanalizacyjnych wykona  w 

odno nych rednicach tulei ochronnych z wmontowanymi uszczelkami. 

 

Studnie nale y wykona  na pod u wzmocnionym warstw  podsypki wirowo – 

piaskowej o grubo ci 0,15m, zag szczonej do stopnia Is=0,97. 

 

Zwie czenia w azami. 

 Zwie czenia studni wykonywa  zgodnie z PN-EN 124 w szczególno ci 

zachowuj c poni sze parametry: 

 materia : eliwo szare p atkowe, 

 prze wit korpusu min 600 mm, 

 boko  posadowienia pokrywy w korpusie min 50 mm, 

 powierzchnia przylegania a=min 35 mm, gdzie: a=DN(pokrywy)/2-DN 

wew. Obudowy/2), 

 zabezpieczenie pokrywy gwarantuj ce jej stabilno  powinno by  

realizowane przez jej wystarczaj  mas  jednostkow , 

 w ci gach komunikacyjnych stosowa  w azy o cznym ci arze min. 130 

kg, 

 pokrywy wzmocnione ebrowaniem, 

 otwory monta owe pokrywy umo liwiaj ce ich unoszenie i wyjmowanie – 

przelotowe, 

 w pokrywie zatopiona wk adka t umi ca, amortyzuj ca, wpuszczana na 

„jaskó czy ogon” o przekroju poprzecznym trapezowym – nie dopuszcza 

si  wykonania wk adki z materia u posiadaj cego wi zania polimeryczne, 

 powierzchnie przylegania – obrabiane mechanicznie, 

 ca kowita wysoko  korpusu min 140 mm. 
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 Wszystkie studnie nale y wyposa  we w azy klasy D400. 

 

azy na studniach zlokalizowanych w jezdni nale y montowa  w taki 

sposób, aby o  w azu by a w odleg ci 1,60 m od kraw nika tj. w osi pasa 

ruchu. 

 

Studzienki ciekowe z wpustami ulicznymi: 

 W celu odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano wpusty uliczne z 

osadnikami g boko ci 0,50 m, pod czone do studzienek kanalizacyjnych. 

 Studzienki betonowe DN500 mm o parametrach i w ciwo ciach jak studnie 

kanalizacyjne DN1200. 

Studnie kanalizacyjne musz  spe nia  wymogi normy PN-B-10729:1999 oraz PN-

EN 1610:2002. 

 
Studzienki sk adaj  si  z prefabrykowanych elementów to jest: 

 dolnej cz ci studni, któr  nale y zaopatrzy  w osadnik o g boko ci 0,50 

m poni ej dna najni szego kana u wlotowego, oraz w oryginalne przej cia 

elastyczne i szczelne dla rur PVC, 

 kr gów betonowych, 

 pier cieni dystansowych po czonych ze sob  za pomoc  uszczelek. 

 

Zwie czenia wpustami ulicznymi. 

Zwie czenia  wpustami  wykonywa  zgodnie  z  PN-EN  124  z  eliwa  szarego,  

sferoidalnego lub z polimerobetonu. G boko  osadzenia kratki wpustu w korpusie min. 

50mm. 

Wpusty uliczne p askie ko nierzowe bez ko nierza z jednej strony do zabudowy 

przy kraw niku klasy D400 o wymiarze 620x420x115mm mocowane na zawiasie. 

Wymagany certyfikat zgodno ci z norm  jw. 

 

 

 

IV.V Kaskady zewn trzne i w czenie do istniej cej studni 

czenie projektowanego kana u do istniej cej studzienki kanalizacyjnej (KD1). 

czenia do istniej cych studni nale y wykona  poprzez wywiercenie otwory 

odpowiedniej rednicy i osadzi  w nich przej cia szczelne dla rur PP DN250 mm. Prace 

prowadzi  w porze bezdeszczowej po uprzednim przewietrzeniu kana u i studni oraz 

zgodnie z przepisami BHP.   
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V. Obliczenia technologiczne. 

Wody opadowe zostan  zebrane z uk adu drogowego i odprowadzone do 

istniej cej kanalizacji deszczowej.  

 
Ilo cieków opadowych przep ywaj cych przez kana . 

Ilo  wód deszczowych, które powstaj  przy sp ywach deszczowych, topnieniu 

niegu i lodu zale  od intensywno ci i czasu trwania opadu, ukszta towania terenu 

obj tego kanalizacj  i wielko ci odwadnianego terenu. 

Punktem wyj cia do oblicze  ilo ci cieków opadowych jest nat enie deszczu 

miarodajnego, które mo e by  obliczone za pomoc  wzorów.                

W Polsce najcz ciej stosowany jest wzór W. B aszczyka: 

 

t
Cxq 67,0

3470
 

gdzie: 
q - nat enie deszczu  [l/s ha] 

t - czas trwania deszczu [min] 

C - okres (w latach) w ci gu którego zdarza si  deszcz o czasie trwania “t”                             

i o nat eniu równym co najmniej “q”. 

Z powy szego wzoru wynika, e obliczenie miarodajnego nat enia deszczu 

wymaga podj cia decyzji co do jego prawdopodobie stwa (okre lonego parametrem C) - 

jako warto ci racjonalnej, miarodajnej w danym wypadku oraz ustalenia miarodajnej 

warto ci trwania deszczu t. Na ogó  warto  C, zale nie od znaczenia kana u i 

chronionego przed podtopieniem wodami terenu, przyjmowana jest w obliczeniach od C 

= 1  do  C  = 10  (w latach),  a  warto  trwania  deszczu  od  t  =  10  min  do  t  =  180  min  

(zale na od wielko ci skanalizowanego terenu). 

Dla takich przedzia ów wymienionych wy ej warto ci uzyskuje si  warto  

intensywno ci deszczu w przedziale od q = 15 l/s ha do 200 l/s ha. Ilo cieków 

dop ywaj cych jest jednak e mniejsza ni  ta, która mog aby wynika  z wy ej 

wymienionych  warto ci  q,  gdy  nie  ca a  obj to  deszczu  sp ywa  do  kanalizacji  -  ze  

wzgl du na wsi kanie, parowanie i retencj  terenow . 

Wyra a to nast puj cy wzór: 

Qmax.= qk x x F  [ l/s], 

gdzie poszczególne warto ci opisane s  poni ej. 

q - nat enie deszczu maksymalnego [l/s x ha ],    

 - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego w zale no ci od rodzaju zabudowy, 
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Przyj to prawdopodobie stwo wyst powania deszczu p = 50% (c = 2 lata). 

F - powierzchnia zlewni.  

Jednocze nie oblicza si  przep yw redniodobowy, przy za eniu czasu trwania 
deszczu t = 15 min.  

Q d. = Q maxx t [m3/d] ; przy td = 15 min 

Ilo cieków opadowych ze zlewni. 

Ilo cieków opadowych odprowadzana kana em: 

Zlewnia przebudowywanej drogi. 

F=0,6683 ha  - powierzchnia zlewni  

Fzr= 0,207 ha - powierzchnia zlewni zredukowana 

Q nom. = 3,10 l/s - przep yw nominalny dla opadu gnpm = 15 l/s/ha 

Q max. = 97,2 l/s/ha x 0,207 ha = 20,12 l/s (deszcz nawalny). 

Qmaxs= 20,12 [l/s], 

Q rd= 1,50 [m3/d] przy td=15 min. 

Qmaxh= 12,07 [m3/h]. 

 szacunkowa roczna ilo cieków odprowadzonych do istniej cej 

kanalizacji: 

Qmaxroczny= 546,79 m3/rok 

Wpusty uliczne wyposa one s  w osadniki w celu minimalizowania 

„zapiaszczania” uk adu kanalizacji deszczowej. 

   

VI. Technologia wykonawstwa robót. 

VI.I Roboty ziemne. 

Roboty ziemne zwi zane z realizacj  podziemnych przewodów kanalizacyjnych nale y 

wykonywa  w szczególno ci zgodnie z PN-B-10736:1997. 

Wykonywania robót ziemnych zwi zanych z realizacj  robót drogowych powinno w 

szczególno ci spe nia  wymagania podane w PN-S-02205:1998. 

Tam, gdzie jest to niezb dne, wykopy powinny by  umocnione zgodnie z 

obowi zuj cymi przepisami, normami (w szczególno ci PN-B-06050:1999, PN-B-

10736:1997) i sztuk  budowlan  tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osuni ciom 

ziemi, które mog yby spowodowa  zmniejszenie szeroko ci wykopu, wywo  obra enia 

cia a personelu lub opó nienia prowadzonych prac albo narazi  na szwank instalacje 

doprowadzaj ce media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 
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Umocnienia nale y odpowiednio utrzymywa  a  do czasu, gdy stan wykonania prac 

dzie wystarczaj co zaawansowany, by umocnienia mog y by  usuni te chyba, e 

Nadzór Autorski podejmie decyzj  o ich pozostawieniu. 

Wykopy ze cianami pionowymi o g boko ci wi kszej ni  1 m nale y zabezpieczy  

przy pomocy obudowy (deskowania) elementami drewnianymi lub stalowymi, z pe nym 

szalowaniem. Wykopy nale y zabezpieczy  odpowiednimi barierami ochronnymi oraz 

oznaczy  stosownymi znakami ostrzegawczymi, o wietleniem i chor giewkami. 

W rejonie wyst powania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale y wykona  

systemem r cznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy mog  by  wykonane 

sprz tem mechanicznym. 

Na ca ej d ugo ci projektowanego uzbrojenia przewiduje si  wykonanie wykopów 

cz ciowo r cznie i cz ciowo mechanicznie. B  to wykopy o cianach pionowych 

umocnionych. Wykopy r czne wykona  nale y na odcinkach zbli  do istniej cego 

uzbrojenia podziemnego.  

W czasie wykonywania prac ziemnych nale y zwróci  uwag  na istniej ce uzbrojenie 

podziemne. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanego uzbrojenia nale y 

powiadomi  w ciwego u ytkownika oraz zabezpieczy  przed ewentualnym 

uszkodzeniem. 

Ca  robót ziemnych prowadzi  zgodnie z normami: 

- PN-B-06050 - Roboty ziemne, 

- PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych, 

a monta  ruroci gów zgodnie z instrukcj  monta ow  uk adania w gruncie ruroci gów 

dostarczonych  przez producentów  rur. 

 Zasypywanie wykopów nale y wykonywa  warstwami. 

 Zasypk  wykonuje si  z gruntu miejscowego zag szczonego w pasie drogowym 

zgodnie z wytycznymi zarz dcy drogi. 

 Przy robotach mechanicznych i r cznych nale y przestrzega  zalece  i przepisów 

w sprawie BHP zawartych w Rozporz dzeniu MBiPMB Nr 73 z dnia 1972.03.22 /Dz.U. Nr 

13 z dnia 1972.04.10/. 

 W zale no ci od rodzaju gruntu wyst puj cy w poziomie posadowienia, kana y 

mo emy: 

  bezpo rednio na gruncie rodzimym – pod e naturalne. 

 wykona  odpowiednie wzmocnienie pod ruroci giem – pod e 

wzmocnione. 

 W przypadku wyst pienia gruntów s abono nych kana  nale y posadowi  na 

pod u uzdatnionym przez wymian  gruntów s abono nych na podsypk  z piasku, lub 

ucznia (albo kruszonego betonu).  
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VI.II Roboty monta owe. 

 Roboty monta owe nale y prowadzi  w gotowym i odwodnionym wykopie. 

 Ca  robót monta owych przewodów kanalizacyjnych oraz szczelno  kana ów 

wykona  wg normy PN-84/B-10735 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze” 

 Przewody uk adane w wykopie otwartym wykona  na podsypce z piasku 

rednioziarnistego gr. 15 cm. Podsypk  zag ci  do JD 0.50 i uformowa  na =90  dla 

zapewnienia dobrego przylegania rur do pod a. Rury powinny przylega  do pod a na 

ca ej d ugo ci na minimum 1/4 obwodu. 

 Nale y zwróci  szczególn  uwag  na zag szczenie gruntu w miejscu zbli  

poprzecznych z projektowanym uzbrojeniem – stosowa  zamulenie obsypki. 

 Kanalizacj  nale y montowa  zgodnie z wydan  przez producenta rur instrukcj  

monta ow .  

 Wska nik  zag szczenia  gruntu  Is  nie  mo e  by  mniejszy  ni  wynika  to  z  

boko ci u enia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu i powinien 

wynosi : 

 w pasie drogowym do Is  1,0 

 poza drogami Is 0,95. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych nale y ten 

fakt zg osi  odpowiednim u ytkownikom przewodów i powiadomi  projektanta. 

 

Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 1610 oraz z 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL 

zeszyt 9).  

 

Uwaga: w przypadku kolizji (skrzy owa ) z istniej cym uzbrojeniem o du ej sztywno ci 

wzd nej, którego rz dne nie zosta y okre lone w dokumentacji a przebiegaj cym w 

aszczyznach uk adania projektowanych sieci nale y je odpowiednio zabezpieczy  i 

powiadomi  projektanta oraz w ciciela uzbrojenia. 

 

 

VI.III Zabezpieczenie wykopów otwartych. 

Umocnienie cian pionowych przy wykonywaniu wykopów dla kolektora 

deszczowego na odcinku pomi dzy studniami wykona  za pomoc  szalunków p ytowych 

z rozporami. Wykop o cianach pionowych w miejscu wykonywania projektowanych 

studni rewizyjnych nale y zabezpieczy  szalunkami j.w., w przypadku trudnych 

warunków gruntowych zastosowa  szalunek p ytowy zamkni ty. 
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Roboty wykona  zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 i PN-EN 

1610:2002 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 

(COBRIT INSTAL zeszyt 9).  

 

VI.IV Badanie szczelno ci. 

Badanie szczelno ci nale y wykona  zgodnie z PN-EN 1610:2002 

 

VI.V Próba na eksfiltracj  wody z przewodu. 

Prób  ci nienia wykona  wg PN-EN 1610:2002 metoda „W”. Prób  wykona  na 

odcinkach pomi dzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby nale y 

zastabilizowa  przewody tj. wykona  obsypk  i cz ciowo przykry  (min 20 cm ponad 

wierzch rury). Z cza na rurach, jak i na po czeniach ze studzienkami lub przy czami 

pozostawi  nie  zasypane.  Ponadto  nale y  zabezpieczy  wszystkie  otwory  podparciem  i  

zakorkowa .  

Celem przeprowadzenia próby nale y: 

 zamkn  kana y przy pomocy specjalnie wyposa onych w kró ce z 

zaworami korków mechanicznych lub worków pneumatycznych, 

 przewód nape nia  wod  grawitacyjnie, ze studzienki od do u kana u do 

poziomu terenu ale tak by warto  ci nienia mierzona w koronie rury 

zawiera a si  w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa, 

 przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi  nape niony przez 

1h na czas stabilizacji, 

 czas próby powinien wynosi  30 min z tolerancj  +/- 1 min, 

 poprzez uzupe nianie poziomu wody, ci nienie powinno by  utrzymywane 

w tolerancji 1 kPa w stosunku do warto ci próbnej. 

 

Dla zadanego w podanym wy ej zakresie ci nienia próbnego nale y mierzy  i zapisywa  

dodana ilo  wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 

Warunki próby s  spe nione wtedy, gdy dodana ilo  wody nie przekracza podanych 

mniej ilo ci: 

 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kana ów, 

 0,20  dm3/m2  w  czasie  30  min.  dla  kana ów  w cznie  ze  studniami  

kanalizacyjnymi, 

Po wykonaniu prób z cza zabezpieczy  odpowiednia obsypk  piaskow . 

Dopuszcza si  wykonanie próby ci nienia metod  „L” wg PN-EN 1610:2002. 

VI.VI Próba na infiltracje. 
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Przeprowadzona wcze niej próba na eksfiltracj  wody z przewodu jest gwarancja 

szczelno ci i wiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja. Prób  nale y wykona  tylko w 

przypadku stwierdzenia obecno ci wody gruntowej powy ej posadowienia dna kana u. 

Prób  wykona  na ca kowicie wykonanej sieci, przyjmuj c dopuszczalna ilo  wody z 

infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

VII. Odwodnienie wykopów. 

W lokalnych warunkach, w przypadku wyst powania wysokich poziomów wód 

gruntowych nad dnami wykopów , odwodnienie wykopów liniowych dokonywane b dzie 

przy u yciu ig ofiltrów. Odwodnienie nie wytworzy leja depresji poza granice terenu 

przedmiotowej inwestycji. Cz  dolna ig ofiltra powinna znajdowa  si  oko o 0,8-1,0 m 

poni ej dna wykopu. Do odwodnie  ig ofiltrami przyj to agregat pompowy o wydajno ci 

87 m3/h wody i wysoko ci podci nienia 9,5 m s upa wody oraz instalacj  ig ofiltrow  PE 

o rednicy igie  32 mm, d ugo ci filtra 0,30 m i d ugo ci ca kowitej 3,5 m. 

Kolektor ss cy i t oczny o rednicy 133 mm na po czenia szybkoz cze. Wod  z 

instalacji odprowadzi  do projektowanej – ju  wykonanej lub istniej cej kanalizacji 

deszczowej. 

Ze wzgl du na realizacj  uzbrojenia ulic w ród zabudowy miejskiej w tym 

prowadzenia ich w znacznej cz ci w wykopach poni ej poziomu wód gruntowych 

planuje si  metod  kompleksowego wykonywania ca ci robót ziemnych 

odwodnieniowych i monta owych w krótkich odcinkach przy wyst puj cych ma ych 

lejach depresji (d ugo ci 3,0 – 7,0m). W tych przypadkach zachodzi konieczno  

wykonania odwodnie  przy u yciu instalacji z ig ofiltrów zap ukiwanych wewn trz 

obudowy krótkiego wykopu liniowego w obrysie o warunkach odwodnie  

odpowiadaj cym wykopom obiektowym ze cianek szczelnych wielkogabarytowych. 

Zastosowanie tego rodzaju obudów wykopów w istotny sposób upraszcza wykonywanie 

ca ci robót w gruntach nawodnionych a krótki czas odwadniania wykopów ig ofiltrami 

zasadniczo wp ywa na zmniejszenie zasi gu leja depresji.  

VIII. Wzmocnienie pod a i wymiana gruntów. 

 Przyj to,  e  nast pi  cz ciowa  wymiana  gruntu  z  wykopu.  W  pasie  jezdni  

wymianie ulegn  grunty o no no ci ni szej ni  G1. Grunty wysadzinowe nale y 

wymieni  bez wzgl du na lokalizacj . Wykop zasypa  piaskiem. 

IX. Odtworzenie nawierzchni ulic. 

 Istniej ce nawierzchnie zostan  przebudowane zgodnie z oddzielnym 

opracowaniem bran y drogowej wchodz cym w sk ad dokumentacji technicznej:  

pn. „Przebudowa ulicy Polnej w gminie Widuchowa”. 
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X. Regulacja istniej cego uzbrojenia. 

 Z uwagi na zmian  rz dnych terenu wszystkie w azy na istniej cych studniach 

nale y wyregulowa  do nowoprojektowanych rz dnych poprzez dodanie lub odj cie 

pier cieni dystansowych. W przypadku z ego stanu w azy nale y wymieni . 

 

XI. Zalecenia dla wykonawcy robót i inwestora oraz etapy realizacji 

inwestycji. 

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zg osi  poszczególnym 
ytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie 

zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonywania robót ziemnych. Ze wzgl du 
na konieczno  zapewnienia dojazdu do poszczególnych posesji dla pojazdów s b 
uprzywilejowanych jak: Pogotowie Ratunkowe i Stra  Po arna oraz umo liwienie odbioru 
odpadów komunalnych, jak i zapewnienie bezpiecze stwa pobliskich budynków w 

siedztwie wykopów, nale y zapewni  mo liwie pe ny nadzór nad realizacj  robót przez 
ww. jednostki i szybkie dokonywanie odbiorów robót wraz z kompleksowym 
przekazaniem do eksploatacji u ytkownikowi w krótkich wydzielonych odcinkach sieci 
wraz z przy czami. 
 Ca  robót nale y wykona  zgodnie z opracowan  dokumentacj  oraz zgodnie z 
wymogami zawartego Kontraktu i warunkami zawartymi w decyzjach zatwierdzaj cych 
projekty, w warunkach technicznych pod cze  i protoko ami uzgodnie  stanowi cymi 
za cznik do projektu budowlanego i wykonawczego oraz zgodnie ze sztuk  budowlan  
wykonywania poszczególnych robót. 
 Teren po zako czeniu robót nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego. 
 Zobowi zuje si  Wykonawc , przed rozpocz ciem robót ziemnych do zapewnienia 
geodezyjnego wytyczenia punktów osnowy geodezyjnej podlegaj cej ochronie przez 
uprawnion  jednostk  wykonawstwa geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nale y je 
oznaczy , poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3.0 m od osi punktu 
podlegaj cego ochronie. 
 Projektowana inwestycja nie narusza obowi zuj cych przepisów i naruszenia 
interesów osób trzecich nie stwierdzono. Infrastruktura techniczna zosta a uzgodniona z 
dysponentami terenów. 
 Realizacja inwestycji nie wymaga wej cia na dzia ki s siednie. 
 Inwestycja nie spowoduje utrudnienia w doj ciach i dojazdach do s siednich 
nieruchomo ci, jak równie  nie mo e pogorszy  warunków technicznych posesji. 
 Roboty  ziemne  i  monta owe  podczas  budowy  sieci  nie  wp yn  na  zmian  
stosunków wodnych. 
 Prace ziemne nale y prowadzi  z zachowaniem pierwotnego uk adu profilu 
glebowego, nienaruszenia doziemnych urz dze  melioracyjnych oraz uporz dkowania 
terenu po zako czeniu czynno ci technicznych. 
 Wszelkie ewentualne uszkodzenia przewodów obcych w czasie prowadzenia robót 
nale y bezzw ocznie zg osi  w ciwemu u ytkownikowi tych przewodów. 
 Roboty prowadzi  zgodnie z instrukcj  producentów rur. 
 Odbiór ko cowy winien nast pi  na podstawie rysunków powykonawczych i 
protoko ów odbiorów cz ciowych i prób. 
 Napotkane kolizje z istniej cym uzbrojeniem rozwi zywane b  sukcesywnie w 
ramach nadzoru autorskiego. 

Na trasie projektowanego uzbrojenia podziemnego nie wyst puje kolizja z 
istniej cym drzewostanem i krzewami. 

W miejscach zbli  do drzew i krzewów wszelkie roboty nale y wykona  r cznie z 
zachowaniem maksymalnej liczby korzeni. Ca  robót przy ww. zbli eniach nale y 
wykona  przy spe nieniu pozosta ych warunków wykonania, zawartych w ustawie o 
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880 pó n. zm.). Zgodnie z art. 
82 ust.1 roboty ziemne w pobli u drzew i krzewów mog  by  prowadzone wy cznie w 



Przebudowa ulicy Polnej w gminie Widuchowa. Bran a sanitarna. Kanalizacja deszczowa. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 VIA PROJEKT UKASZ SZAWARY SKI                       14 

sposób najmniej szkodz cy drzewom i krzewom.   
W przypadku konieczno ci przeprowadzania w rejonie drzew i krzewów prac 

zwi zanych z uk adaniem projektowanego uzbrojenia nale y: 
 Prace ziemne w rejonie drzew i krzewów wykonywa  r cznie w formie 

wykopów w skoprzestrzennych, czyli jedynie na niezb dn  szeroko  lub 

podkopów z zastosowaniem rury ok adzinowej bezpo rednio pod drzewem 

i krzewem-g ównym uk adem korzeniowym. Dotyczy to przede wszystkim 

cian wykopu od strony drzewa i krzewu. 

 W trakcie odkrywania korzeni nale y zabezpieczy  je przed skaleczeniami i 

strat  wody. 

 Nie mo na dopuszcza  do przesuszania warstwy gleby,  w której  znajduj  

si  korzenie od strony pnia drzew i krzewów. 

 
XII. Wytyczne wykonania i odbioru robót. 

 Prace wykona  zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, robót 

zwracaj c uwag  na bezpiecze stwo pracy – Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL Zeszyt 9 – Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych. 

 Prace nale y prowadzi  zgodnie z norm : PB-B-06050:1999 – Roboty 

ziemne. Wymagania ogólne, PB-B-10736:1999 – Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

 W przypadku skrzy owania z kablami elektroenergetycznymi nale y 

stosowa  normy PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98. Przy zbli eniu, 

kolizji z kablami elektroenergetycznymi prace ziemne prowadzi  r cznie. 

W przypadkach koniecznych stosowa  na kablach dzielone rury 

os onowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. 

Prace zabezpieczaj ce nale y wykona  po wy czeniu kabli spod napi cia 

i pod nadzorem ich w cicieli. 

 W przypadku skrzy owania z kablami telekomunikacyjnymi nale y 

stosowa  norm  ZN-96 TPSA-004. Prace zabezpieczaj ce nale y wykona  

pod nadzorem ich w cicieli. 

 Kanalizacja winna by  poddana inwentaryzacji geodezyjnej, przed 

zasypaniem wykopu. 

 Monta  i uk adanie ruroci gów wykona  zgodnie z instrukcj  producenta 

rur. 

 Przy odbiorze kanalizacji nale y sprawdzi : jako  u ytych materia ów, 

staranno  wykonanych po cze , wymiary, rz dne, prostolinijno  osi w 

planie oraz przeprowadzi  próby szczelno ci. 
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 W przypadku wyst pienia nieprzewidzianych problemów realizacyjnych w 

trakcie wykonywania robót, decyzje o sposobie ich rozwi zania b  

podejmowane w ramach nadzoru autorskiego. 

 Wszelkie napotkane w trakcie robót niezinwentaryzowane podziemne 

uzbrojenie terenu, natychmiast zg osi  Inspektorowi Nadzoru. 

 Wszelkie nazwy w asne produktów i materia ów u ywane w Dokumentacji 

Projektowej s  okre leniu standardu wykonania i okre leniu 

ciwo ci oraz wymogów technicznych dla za onych rozwi za . 

Dopuszcza si  stosowanie zamiennych rozwi za  oraz zamiennych 

materia ów innych producentów pod warunkiem: spe nienia tych samych 

lub wy szych parametrów technicznych materia ów i urz dze  oraz 

przedstawienia rozwi za  zamiennych na pi mie z podaniem opisu 

rozwi za , danych technicznych, atestów, dopuszcze  do stosowania i 

uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiaj cego na 

zastosowanie rozwi za . 

     

XIII. Wykaz za czników. 

1. Zestawienie projektowanych wspó rz dnych geodezyjnych. 

2. Zestawienie projektowanych w ów. 

3. Zestawienie projektowanych w cze . 

 

        Opracowa :

       Przemys aw li ewski 

 
 
 
 
 
 
 
  











PZ X Y
KD1 5888066,30 5459228,75
KD1.1 5888065,19 5459231,74
KD2 5888063,96 5459235,12
KD3 5888059,36 5459239,02
KD4 5888057,42 5459240,67
KD5 5888054,63 5459243,04
KD6 5888053,41 5459249,43
KD7 5888025,64 5459271,39
KD8 5888005,24 5459282,95
KD9 5887961,66 5459307,75
KD1.1a 5888058,35 5459229,24
KD8.1 5888006,86 5459286,04
KD8.2 5888004,54 5459281,58
KD9.1 5887963,24 5459310,62
KD9.2 5887960,82 5459306,21
KD0 5888075,22 5459229,24
KD0.1 5888075,20 5459229,93

Zalacznik nr 1



PZ RTp Stat Typ Rodz Dn Rz.g. Rz.d. . H1 L1 H2 L2 Hs st kl. w azu
KD1 24,24 Istn. Studnia Istniej ca 1,2 24,24 22,97 1,27 0 0 0,3 0,5 0,64 - -
KD1.1 24,29 Proj. Obejma 0,25/0,16 24,29 22,98 1,31 0 0 0 0 -0,1 - -
KD2 24,35 Proj. Studnia Betonowa 1,2 24,35 22,5 1,85 0 0 0,3 0,5 1,22 4 D400
KD3 24,52 Proj. Studnia Betonowa 1 24,52 21,72 2,8 0 0 0,6 1 1,87 7 D400
KD4 24,60 Proj. Studnia Betonowa 1,2 24,6 22,13 2,47 0 0 0,6 1 1,54 6 D400
KD5 24,70 Proj. Studnia Betonowa 1,2 24,7 23,05 1,65 0 0 0,3 0,5 1,02 4 D400
KD6 24,60 Proj. Studnia Betonowa 1,2 24,6 23,48 1,12 0 0 0,3 0,5 0,49 2 D400
KD7 25,27 Proj. Studnia Betonowa 1,2 25,27 23,82 1,45 0 0 0,6 1 0,52 3 D400
KD8 25,72 Proj. Studnia Betonowa 1,2 25,72 24,22 1,5 0 0 0,6 1 0,57 3 D400
KD9 26,68 Proj. Studnia Betonowa 1,2 26,68 25,23 1,45 0 0 0,6 1 0,52 3 D400
KD1.1a 24,22 Proj. Wpust Uliczny 0,5 24,22 22,28 1,94 0 0 0,6 1 1,08 - D400
KD8.1 25,70 Proj. Wpust Uliczny 0,5 25,7 23,62 2,08 0 0 0,6 1 1,22 - D400
KD8.2 25,71 Proj. Wpust Uliczny 0,5 25,71 23,59 2,12 0 0 0,9 1,5 0,96 - D400
KD9.1 26,66 Proj. Wpust Uliczny 0,5 26,66 24,64 2,02 0 0 0,6 1 1,16 - D400
KD9.2 26,66 Proj. Wpust Uliczny 0,5 26,66 24,58 2,08 0 0 0,6 1 1,22 - D400
KD0 24,21 Proj. Obejma 0,20/0,16 24,21 22,9 1,31 0 0 0 0 -0,1 0 -
KD0.1 24,22 Proj. Wpust Uliczny 0,5 24,22 22,14 2,08 0 0 0,6 1 1,22 - D400

Legenda:
Dn - wymiar w a
Rz. g. - rz dna górna
Rz. d. - rz dna dolna

 - G boko  studni [G  = Rz. g. - Rz. d.]
H2 - [kr gi] wysoko  komory roboczej 
        studni bez cz ci dolnej

L2 - liczba kr gów komory
Hs - wysoko  cz ci dolnej bez kr gów
        lub wysoko  prefabrykatu
st - liczba stopni z azowych

Za cznik nr 2

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH W ÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ



PZ D1 RD1 D2 RD2 Dw1 Rw1 Dw2 Rw2 K3D KD2h KD2v Kw1h Kw1v Kw2h Kw2v
KD1 200 22,97 250 22,97 - - - - 0 - 0,2 - - - -
KD1.1 250 22,98 250 22,98 160 23,04 - - 0,4 179,6 0 269,8 0,2 - -
KD2 250 23 250 23 - - - - 29,7 209,7 0 - - - -
KD3 250 23,02 250 23,02 - - - - 0 180 0 - - - -
KD4 250 23,03 250 23,03 - - - - 0,1 180 0,1 - - - -
KD5 250 23,05 250 23,45 - - - - 38,9 141,1 -0,1 - - - -
KD6 250 23,48 250 23,48 - - - - 40,9 220,9 0,3 - - - -
KD7 250 23,82 250 23,82 - - - - 8,8 188,8 0,4 - - - -
KD8 250 24,22 250 24,22 160 24,37 160 24,37 0,2 179,9 0,2 92 -0,1 272,3 -0,1
KD9 250 25,23 - - 160 25,39 160 25,35 - - - 90,9 -0,3 271 -0,3
KD1.1a 160 23,08 - - - - - - - - - - - - -
KD8.1 160 24,42 - - - - - - - - - - - - -
KD8.2 160 24,39 - - - - - - - - - - - - -
KD9.1 160 25,44 - - - - - - - - - - - - -
KD9.2 160 25,38 - - - - - - - - - - - - -
KD0 200 22,9 160 22,93 - - - - 0 - 0,9 - - - -
KD0.1 160 22,94 - - - - - - - - - - - - -

Zalacznik nr 3

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH WØACZEÑ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Legenda:
D1 - Wymiar przewodu wylotowego
Rz.1 - Rz dna przewodu wylotowego
D2 - Wymiar przewodu wlotowego
Rz.2 - Rz dna przewodu wlotowego
Dw1 - Wymiar pierwszego w czenia
Rw1 - Rz dna pierwszego w czenia
Dw2..9 - Wymiar kolejnego w czenia
Rw2..9 - Rz dna kolejnego w czenia

K3D - K t przestrzenny kszta tki
KD2h - K t poziomy przewodu wlotowego
KD2v - K t pionowy przewodu wlotowego
Dw1 - Wymiar pierwszego w czenia
Dw1h - K t poziomy pierwszego w czenia
Dw1v - K t pionowy pierwszego w czenia
Dw2..9 - Wymiar kolejnego w czenia
Dw2..9h - K t poziomy kolejnego w czenia


