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OŚWIADCZENIE  

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe sporządziłem Projekt 

Budowlany Sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

we Wręczycy Wielkiej, ul. Szkolna, dz. ewid. nr 462/10, 463/16, 463/17,463/18, 463/19, 

463/34, 463/20, 463/21, 463/22, 463/25, 463/26, 463/27, 463/28, 463/29 OBRĘB WRĘCZYCA 

WIELKA zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

projektant:  mgr inŜ. Ireneusz Błasiak 

 

 

 

 

 

sprawdzający:  mgr inŜ. Maciej Błasiak 
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Projekt zawiera 
 

 
1) Opis techniczny 

2) Odpis warunków technicznych i uzgodnień 

3) Orientacja 

4) Plan sytuacyjny     – skala 1:1000  – rys. Nr 1 

5) Profil podłuŜny kanalizacji sanitarnej – częśc 1     

        – skala 1:200/100  – rys. Nr 2 

6) Profil podłuŜny kanalizacji sanitarnej – część 2     

        – skala 1:200/100  – rys. Nr 3 

7) Studzienka rewizyjna z kręgów Ŝelbetowych ø1,2 m   – rys. Nr 4 

8) Sposób ułoŜenia rurociągów       – rys. Nr 5 
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OPIS TECHNICZNY  
 

 do projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych we Wręczycy Wielkiej, ul. Szkolna, dz. ewid. nr 

462/10, 463/16, 463/17,463/18, 463/19, 463/34, 463/20, 463/21, 463/22, 463/25, 

463/26, 463/27, 463/28, 463/29 OBRĘB WRĘCZYCA. 

 
 

1. Dane wyjściowe i podstawa opracowania 
 
 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące dane: 
  

- zlecenia Inwestora i zawartej umowy 3420/14/2007 

- planu sytuacyjno – wysokościowego w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem 

podziemnym do celów projektowych 

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Wręczyca Wielka – pismo GK 7331/233/07 z dn. 12.11.2007 

- warunków technicznych przebudowy kanalizacji sanitarnej dla zabudowy 

wielorodzinnej przy ul. Szkolnej w miejscowości Wręczyca Wielka – pismo Urzędu 

Gminy GK – 7033/79/07 z dn. 29.11.2007 

- opinii Nr 675/2007 Starostwa Powiatowego w Kłobucku – Przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej – pismo z dn. 2007.12.05 

- projektu instalacji wewnętrznych dla bud. Nr 1, 2, 3 

- inwentaryzacji stanu istniejącego dla celów projektowych 

- uzgodnień wstępnych z Inwestorem 

- obowiązujących norm i normatywów projektowania 

- uzgodnienia z Urzędem Gminy Wręczyca Wielka 

 

2. Zakres opracowania. 

 

Projekt niniejszy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szkolnej dla budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych od Nr 1 do Nr 10. PowyŜsze budynki zostaną odłączone od 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, a włączone do projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
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3.   Dane ogólne i stan istniejący. 

 

Osiedle budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ciągu ul. Szkolnej jest osiedlem 

istniejącym. Ścieki bytowo – gospodarcze z istniejących budynków są odprowadzone do 

istniejącej kanalizacji ogólnospławnej ø200 i ø315 mm. Ze względu na małą średnicę 

istniejących sieci bardzo często są zalewane w piwnicach budynków. Kanalizacja z ulicy 

Sienkiewicza zbiera ścieki sanitarne i deszczowe, a spływając przepustem ø300 pod ulicą 

Sienkiewicza w kierunku ulicy Szkolnej od razu jest zdławiona średnicą ø200 na istniejącej 

studzience. Dlatego projektuje się przebudowę kanalizacji sanitarnej dla tych budynków, aby 

uniknąć zalewania. Projektuje się nową kanalizację sanitarną włączoną do istniejącej studzienki 

S0 na kanalizacji ø315 mm. Przyłącza kanalizacji sanitarnej od budynków Nr 1÷10 zostaną 

przełączone do projektowanej kanalizacji sanitarnej ø200/5,9 mm. Istniejąca kanalizacja 

ogólnospławna pozostaje i odprowadza ścieki bytowo – gospodarcze od budynków połoŜonych 

wyŜej przy ulicy Sienkiewicza. 

 

4. Dane szczegółowe. 

 

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega obok istniejących ciągów kanalizacji 

ogólnospławnej w odległości 1,5 m. Miejscem włączenia jest istniejąca studzienka rewizyjna 

S0 na kanalizacji sanitarnej ø315 mm. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej naleŜy ułoŜyć z 

rur kanałowych z PVC typu cięŜkiego S ze ścianką litą o średnicach: 

 ø315/9,2 mm 

 ø200/5,9 mm 

 ø160/4,7 mm (przebudowa istniejącego przyłącza kan. sanit. przy bud. Nr 9 i 10) 

Długość poszczególnych odcinków sieci: 

 ø315/9,2 mm  l = 27,5 m 

 ø200/5,9 mm  l = 404,0 m 

 ø160/4,7 mm  l = 9,0 m 

Projektowana sieć układana jest ze spadkiem 0,5 ÷ 1,7% na głębokościach od 1,3 m ÷ 3,32 m. 

Uszczelnienie połączeń rur kielichowych przy pomocy uszczelek gumowych. Rury naleŜy 

układać na podsypce z piasku 20 cm, wykonać obsypkę z piasku grubości 30 cm i dopiero 

wykonać zasypkę gruntem rodzimym. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w 

miejscach załamań oraz włączeń przyłączy kanalizacji sanitarnych z budynków zaprojektowano 

26 studzienek rewizyjnych z kręgów Ŝelbetowych ø1,2 m. Sposób wykonania studzienek wg 
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załączonego rysunku. Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej krzyŜują się z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyŜowań z kablami elektrycznymi i 

telekomunikacyjnymi przewidziano rury ochronne dwudzielne Arota ø110 mm o długości l = 

3,0 m. Prace budowlane wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym. Ściany wykopu naleŜy 

zabezpieczyć zgodnie z obowiązującą normą. Inwestor powinien zlecić powykonawcze 

pomiary trasy przewodów przed ich zasypaniem. Odbioru technicznego dokonać w obecności 

Inwestora, Wykonawcy i słuŜb technicznych. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu 

pierwotnego. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych cz. II” oraz obowiązującą normą PN – B – 10736/1999 „Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. 

 

5. Warunki gruntowo – wodne. 

 

W terenie w podłoŜu zalegają utwory czwartorzędowe piaszczyste. Woda gruntowa w 

wykopach nie powinna wystąpić. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA  

 

 

Zawartość opracowania 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

robót. 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i 

rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia. 

5) Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót. 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wręczycy Wielkiej, ul. Szkolna wraz z 

przepięciem istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

 

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej ø020 i ø0315 dla budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych 

b) Przepięcie istniejących przyłączy do nowej sieci ø020 

Budowa kanalizacji sanitarnej ø020 i ø0315 będzie wykonywana w następującej kolejności: 

a) Wykonanie wykopów 

b) Wykonanie studzienek rewizyjnych 

c) Wykonanie podłoŜa 

d) UłoŜenie rur w wykopie 

e) Zasypanie wykopów 

Wykonanie przepięć istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej będzie wykonywane w 

następującej kolejności: 

a) Wykonanie wykopów 

b) Zabezpieczenie wykopów 

c) Wykonanie podłoŜa 

d) Wykonanie studzienek rewizyjnych 

e) UłoŜenie rur w wykopie 

f) Wykonanie obsypki 

g) Zasypanie wykopów 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Istniejąca sieć wodociągowa ø100 mm 

- Istniejąca kanalizacja sanitarna ø020 

- Istniejące kable elektryczne zasilające budynki mieszkalne oraz kable elektryczne 

oświetleniowe 

- Istniejące kable telekomunikacyjne 

 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
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Miejsce prowadzenia robót odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzać 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Istniejąca sieć elektryczna w miejscu zbliŜenia i 

skrzyŜowania z układanymi sieciami zostanie zabezpieczona. 

 

4) Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i 

rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia. 

Miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon 

prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi. NaleŜy zwracać 

szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego uŜywania maszyn. 

 

5) Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia 

robót. 

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść 

instruktaŜ stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez 

inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia naleŜy zwrócić szczególną 

uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń. 

Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robót. 

 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

Prowadzone roboty naleŜy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

- Odpowiednimi wymaganiami BHP. 

Sposoby zabezpieczania Ŝycia i zdrowia pracowników uzaleŜnione są od przyjętego etapowania 

robót. Pracownicy powinni zostać wyposaŜeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej 

niezaleŜnie od przyjętego etapowania robót. 

1. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 

jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych 

robót. 
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2. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust. 1, ustala 

kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

uŜytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót naleŜy oznakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

3. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. 

4. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji podziemnych, a takŜe głębienie 

wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

5. Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie innych ulic 

zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


