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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO
Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Zakres: sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem
Oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.: Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. Nr 0, poz. 290), że opracowana dokumentacja projektowa:
Projekt Budowlany brakujących sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na terenie miasta
Olesna, przy ul. Budowlanych
dla inwestycji zlokalizowanej na terenie:
ul. Budowlanych (dz. ewidencyjne nr 1108, 1109, 1205, 1206, 1207), 46 – 300 Olesno
której Inwestorem jest:
Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
jest kompletna we wskazanym powyżej zakresie i została wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
mgr inż. Bartłomiej KUMOR
upr. nr 305/DOŚ/13

31.01.2017r.
data i podpis

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Barbara MACHNIEWICZ
upr. nr 246/00/DUW

31.01.2017r.
data i podpis

3

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-KZU-MQP-EE9 *

Pan Bartłomiej Łukasz Kumor o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0056/14
adres zamieszkania ul. Litewska 42/1, 51-354 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-08-01 do 2017-01-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-15 roku przez:
Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Eugeniusz Hotała
Date: 2016.07.15 12:03:02 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław, Polska

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-75J-T5D-LVT *

Pani Barbara Machniewicz o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/2052/01
adres zamieszkania ul. Motylkowa 4B/9, 52-209 Wrocław
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-23 roku przez:
Eugeniusz Hotała, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Eugeniusz Hotała
Date: 2017.01.23 13:36:38 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Wrocław, Polska
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1.

Inwestor
GMINA OLESNO
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

1.2.

Przedmiot inwestycji oraz kolejność wykonywania robót

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem dla
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 5 (Dom Działkowca) w Oleśnie, na
działkach ewidencyjnych nr 1108, 1109, 1205, 1206, 1207, jednostka ewidencyjna: 160803_4
Olesno - miasto, obręb 0068 Olesno, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem będzie służyć odprowadzeniu
ścieków sanitarnych z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 5 (Dom
Działkowca).
Kolejność realizacji robót:


wytyczenie wszystkich obiektów w terenie;



wykonanie robót ziemnych,



likwidacja szamba – zbiornika bezodpływowego (odpompowanie ścieków i ich wywiezienie
na oczyszczalnię ścieków, rozbiórka elementów konstrukcyjnych szamba i ich utylizacja),



wykonanie uzbrojenia terenu - roboty sanitarne;



roboty porządkowe w terenie – odtworzenie nawierzchni, doprowadzenie terenu do stanu
sprzed realizacji inwestycji.

1.3.

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obszar objęty niniejszym opracowaniem stanowi teren ogródków działkowych oraz drogę
gminną – ul. Budowlanych w Oleśnie. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma na celu
odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z Domu Działkowca przy ul. Budowlanych.
Projektuje się wpięcie sieci kanalizacyjnej do studzienki zlokalizowanej w ul. Budowlanych
(rzędne 244.55/243.01) zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.
W pobliżu projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej, w oparciu o mapę do celów
projektowych, stwierdzono lokalizację następujących sieci uzbrojenia terenu:
- sieć elektroenergetyczna,
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- sieć telekomunikacyjna,
- sieć gazowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć wodociągowa.
Ścieki bytowo - gospodarcze z wyżej wymienionej posesji odprowadzane są obecnie do
zbiornika bezodpływowego - szamba, które okresowo jest opróżniane za pomocą wozów
asenizacyjnych i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na w/w obszarze oraz ochronę środowiska
przed zanieczyszczeniami ściekami bytowo - gospodarczymi.

1.4.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
wraz z przyłączem służącą do odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z posesji
zlokalizowanej przy ul. Budowlanych (Dom Działkowca).
W poniższej tabeli zestawiono długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączem:
Sieć kanalizacji sanitarnej – nowy odcinek
Odcinek
Długość Spadek
Średnica
Granica działki 1108 – studzienka S4
2,5m
1,5% DN160 PVC-U
Studzienka S4 – studzienka istniejąca S2
52,0m
0,5% DN200 PVC-U
Sieć kanalizacji sanitarnej – wymiana istniejącego odcinka
Studzienka istniejąca S2 - studzienka istniejąca Si
12,0m
0,5% DN200 PVC-U
Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Studzienka S4.1 (Dom Działkowca) – granica działki 1108 32,5m
0,5% DN160 PVC-U

Na potrzeby odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych z posesji objętej
niniejszym

opracowaniem

zaprojektowano

sieć

kanalizacji

sanitarnej

grawitacyjnej

z przyłączem. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej nalży wpiąć do istniejącej studzienki - Si
(zlokalizowanej na dz. 1207) o rzędnych 244.55/243.01, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.
Niniejszy projekt zakłada także wyminę istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej
między studniami S2 (rzędne 244.21/243.89) a Si (rzędne 244.55/243.01), ze względu na
konieczność korekty spadku na wymienionym wyżej odcinku, założono demontaż istniejącego
kanału i studzienek oraz ich wymianę na nowe.
Miejsca wpięcia projektowanego przyłącza ustalono z użytkownikami nieruchomości
(Dom Działkowca) przy ul. Budowlanych. Do studni S4 należy wpiąć od strony Domu
Działkowca istniejącą instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej z budynku.
Rzędne studzienek i spadki kanału przedstawiono na rysunku 02 (PZT). Rurociągi i
kształtki kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-U SDR34 SN8.
10
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Projektowany system kanalizacji sanitarnej, składa się z następujących elementów:

1.5.



kanałów i kształtek wykonanych z rur PVC-U SDR34 SN8 DN160÷DN200,



studni rewizyjnych, betonowych DN1000÷DN1200,



studni rewizyjnej DN425 PEHD na przyłączu.

Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren, objęty opracowaniem, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

1.6.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu
górniczego.

Działki objęte projektem, zgodnie decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr Z.III.6733.33.2016 wydaną dn. 28.11.2016r. przez Burmistrza Olesna nie znajdują się
w granicach terenu górniczego.

1.7.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Całkowita długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na
ul. Budowlanych nie przekracza 1 km, co oznacza, że wyżej wymieniona inwestycja nie należy
do planowanych przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 71).
Mając na celu minimalizację negatywnych oddziaływań na środowisko naturalne
na etapie budowy przewidziano następujące rozwiązania:
 odpowiednia organizacja placu budowy w sposób chroniący otoczenie przed możliwością
skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne.
 stosowany będzie wyłącznie sprzęt w dobrym stanie technicznym a prace będą
wykonywane w porze dziennej,
 transport materiałów sypkich w opakowaniach pojazdami do tego przystosowanymi,
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 magazynowanie materiałów sypkich w miejscach osłoniętych przed wiatrem, o ile to
możliwe w opakowaniach fabrycznych,
 minimalizowanie emisji spalin i hałasu z maszyn budowlanych i samochodów
ciężarowych,
 prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość
wytwarzanych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko,
 prace będą prowadzone zgodnie z przepisami BHP i ppoż., ochrony środowiska,
budowlanego, w ramach tzw. gospodarki drzewostanem. Istniejące w rejonie inwestycji
drzewa będą zabezpieczone przed uszkodzeniami w następujący sposób:
 pnie drzew, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, będą na
czas robót budowlanych otoczone specjalnymi osłonami (deskowanie ochronne,
tkanina jutowa, maty słomiane), które zabezpiecza je przed mechanicznymi
uszkodzeniami,
 prace ziemne w rzucie korony drzewa w odległości 2,5 - 3,0 m od pnia będą
wykonywane metodą ręczną, bez przecinania korzeni o średnicy większej niż
3 cm a ewentualne uszkodzenia będą zabezpieczone środkami ochronnymi
i obsypane ziemią,
 natychmiast po wykonaniu prac ziemnych wykopy będą zasypane,
 brzegi wykopów w pobliżu drzew będą zabezpieczone przed wysychaniem lub
przemarznięciem.
 materiały budowlane (np. ziemia z wykopów) będą składowane w odległości
większej niż 2,5 m od drzew,
 ciecia żywych części koron drzew będą wykonywane tylko w ostateczności, pod
nadzorem osoby uprawnionej,
 pracownicy zatrudnieni przy budowie będą korzystać z urządzeń sanitarnych
przenośnych.
Na etapie eksploatacji przewidziano natomiast:
 odprowadzanie ścieków do oczyszczalni poprzez system kanalizacji sanitarnej,
 wywożenie do oczyszczalni ścieków powstających po płukaniu lub czyszczeniu
kanalizacji.

1.8.

Informacje dodatkowe

Teren ul. Budowlanych w Oleśnie w obrębie którego projektowana jest sieć kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączem nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
12
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przestrzennego. W związku z powyższym faktem dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Z.III.6733.33.2016 z dn. 28.11.2016r.
Nie wyklucza się na wyżej opisanym obszarze istnienia uzbrojenia nie ujawnionego.
W przypadku napotkania na trasie jakichkolwiek przewodów nie ujawnionych na mapie,
w trakcie wykonywania robót (np. rury, kable, itp.) należy zawiadomić o tym fakcie nadzór
projektowy, odpowiednio je zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, a ich lokalizację
nanieść na posiadaną mapę sytuacyjno – wysokościowa.
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2.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
2.1.

Inwestor
GMINA OLESNO
ul. Pieloka 21
46-300 Olesno

2.2.

Podstawa opracowania i wykorzystane materiały

Podstawą opracowania są:
 umowa nr Z-III.7011.15.2016 zawarta w dniu 12.04.2016r. pomiędzy Inwestorem, a firmą
proGEO sp. z o.o., wraz z aneksem nr 1 z dn. 12.12.2016r.,
 decyzja nr Z.III.6733.33.2016 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dn. 28.11.2016r.
wydana przez Burmistrza Olesna,
 mapa do celów projektowych z dnia 12.08.2016r., identyfikator ewidencyjny materiału
zasobu – operatu technicznego P.1608.2016.1081,
 dokumentacja badań podłoża gruntowego, wyk. proGEO sp. z o.o., styczeń 2017r.,
 warunki techniczne wpięcia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (pismo znak L.dz.
DWK/1215/2016 wydane przez ZWiK dn. 19.10.2019r.),
 uzgodnienie przebiegu trasy projektowanej kanalizacji z dn. 06.07.2016r. i dn. 01.08.2016r.
z Rodzinnym Ogrodem Działkowym „RELAKS w Oleśnie,
 uzgodnienie przebiegu trasy projektowanej kanalizacji w ul. Budowlanych (droga gminna,
dz. ewidencyjne nr 1205, 1206 oraz 1207) z dn. 27.07.2016r. z Gminą Olesno (pismo
z dn. 27.07.2016r., znak Z-III.7011.15.2016),
 wizja lokalna terenu – lipiec 2016r.,
 inne obowiązujące i właściwe przepisy i normy prawne.

2.3.

Warunki gruntowo - wodne

Podłoże projektowanej inwestycji rozpoznano 3 otworami o głębokości 3,0 m p.p.t.,
oraz 1 do głębokości 4,0 łącznie 13,0 mb wierceń.
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Bezpośrednio pod powierzchnią terenu we wszystkich otworach występują nasypy
typowe dla terenów zurbanizowanych. Budowane są one przez piaski lub piaski gliniaste z
domieszką żużla, gruzu budowlanego oraz części organicznych. Miąższość nasypów waha się od
0,5 do 1,1m. Poniżej stwierdzono występowanie gruntów rodzimych. Reprezentowane są one
przez średnio zagęszczone piaski średnie. Grunty te zostały ujęte w warstwę IIc o przyjętym
stopniu zagęszczenia ID=0,40.
Parametry geotechniczne charakteryzujące poszczególne próbki zestawiono w poniższej
tabeli:
TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
Podział na warstwy geotechniczne wg PN-B-03020:1981
Symbol
warstwy

Rodzaj
gruntów

IIc

Ps
p


C1

Parametry geotechniczne

Symbol
konsolidacji
gruntów

ID

IL

-

0,40

-

-

30

70 000

80 000

C

-

0,00

30

18

34 000

48 000

Cu(n) u(n) Eo (n) Mo (n)
[kPa] [o]
[kPa] [kPa]

wn
[%]

o
[tm-3]

6,54
12,14
17,76

1,70
2,15
2,10

Objaśnienia
ID
stopień zagęszczenia gruntu niespoistego
IL
stopień plastyczności gruntu spoistego
Cu
spójność gruntu
u
kąt tarcia wewnętrznego gruntu
Eo
moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntów
Mo
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej)
wn
wilgotność naturalna
o
gęstość objętościowa gruntu
mw mało wilgotny
w
wilgotny
m
mokry

Do głębokości rozpoznania (3,0 m p.p.t.) nie stwierdzono występowania zwierciadła
wody podziemnej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), na podstawie przeprowadzonych badań warunki
gruntowe należy określić jako proste. W związku z powyższym w przypadku spełnienia przez
obiekt warunków zawartych w §4.3.1) proponuje się zaliczenie inwestycji do I kategorii
geotechnicznej.

2.4.

Opis przyjętych rozwiązań projektowych

ILOŚĆ ŚCIEKÓW BYTOWO – GOSPODARCZYCH

Ilości ścieków bytowo – gospodarczych obliczono wg wzoru: Qść max = Mk x qj x Nd x η [l/s],
gdzie:
17
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Mk – liczba osób korzystających z placówki;
qj – jednostkowy wskaźnik zużycia wody [dm3/ Mk x doba];
Nd – współczynnik nierównomierności dobowej;
η – współczynnik korygujący, przyjęto że odpływ ścieków jest mniejszy od poboru wody
wodociągowej.
Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
 liczba osób korzystających z placówki (Domu Działkowca) Mk = 25 osób;
 jednostkowy wskaźnik zużycia wody qj = 15,0 [dm3/ Mk x doba] (jednostkowy wskaźnik
zużycia wody przyjęto zgodnie z Tabelą 3, poz. 19 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w/s określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.
2002, nr 8, poz. 70);
 współczynnik nierównomierności dobowej przyjęto Nd = 1,5;
 przyjęto współczynnik η = 0,95 dla mieszkalnictwa i usług ogólnomiejskich.
Qść max = 25 [Mk] x 15,0 [dm3/ Mk x doba] x 1,5 x 0,95 = 534 [dm3/dobę] = 0,53 [m3/dobę].
Szacowana maksymalna ilość ścieków bytowo – gospodarczych z Domu Działkowca wynosi
Qść max=0,53 m3/dobę.
RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ
Na

potrzeby

odprowadzenia

ścieków

bytowo-gospodarczych

z

nieruchomości

zlokalizowanej przy ul. Budowlanych 5 (Dom Działkowca) zaprojektowano sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem. Przewiduje się wpięcie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci zlokalizowanej w ul. Budowlanych (rzędne studzienki
istniejącej Si 244.55/243.01) zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.
Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na rysunku 02 (PZT),
natomiast profil projektowanej sieci na rysunku 03. Rurociągi kanalizacji sanitarnej wraz z
kształtkami należy wykonać z rur PVC-U SDR34 o sztywności obwodowej SN8 zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.
Projektowana sieć kanalizacyjna składa się z następujących elementów:


kanałów i kształtek wykonanych z rur PVC-U SDR34 SN8 DN160÷DN200,



studni rewizyjnych, betonowych DN1000÷DN1200,



studni rewizyjnej DN425 PEHD na przyłączu.

Niniejszy projekt przewiduję wymianę części odcinka istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Budowlanej o długości ok. 12,0m miedzy istniejącymi studzienkami S2 (rzędne
244.21/243.89) a Si (244.55/243.01). Wymiana istniejącego odcinka odbędzie się po starej trasie,
18
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wymieniony odcinek wykonać zgodnie z parametrami opisanymi na rys. 02 (Projekt
Zagospodarowania Terenu).
Założono likwidację zbiornika bezodpływowego (szamba) zlokalizowanego w pobliżu
nowoprojektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.
STUDNIE REWIZYJNE
Projektuje się studnie rewizyjne (S1, S2 oraz S4) z elementów betonowych DN1000 oraz
studnię S3 z elementów betonowych DN1200, C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami
szczelnymi do montażu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami, zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnie.
Prefabrykowane elementy uszczelnić należy uszczelkami gumowymi. Dno studzienne powinno
posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta powinna być dostosowana do spadków
kanałów.
Studnie S1, S2, S3 i S4 należy zaopatrzyć we włazy kanałowe żeliwne klasy D400, dla
studni zlokalizowanych w terenie zielonym dopuszcza się włazy kanałowe klasy C250.
Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni dystansowych
polimerowych lub betonowych o łącznej wysokości nie większej niż 0,30m, łączonych za
pomocą masy uszczelniającej. Włazy studni zlokalizowanych w terenie zielonym należy wynieść
ok. 5 ÷ 15 cm ponad istniejący teren. Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie
betonowej z betonu C8/10 gr. 0,1 m.
Studzienkę na przyłączu (S4.1) należy wykonać jako studzienkę PEHD o średnicy
DN425 zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Oleśnie.
Założono, że stan techniczny istniejącej studni (Si) o rzędnych 244.55/243.01 pozwala na
wpięcie nowoprojektowanego odcinka. Jeżeli stan techniczny w/w studni po jej odkopaniu nie
pozwoli na wpięcie nowego odcinka należy wymienić studnię.
WYKONYWANIE WYKOPÓW
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia w terenie miejsca
projektowanych prac, objętych niniejszym opracowaniem, przez uprawnionego geodetę.
Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych obniżenie poziomu wód powinno być
przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu w podłożu
realizowanej instalacji ppoż. ani w podłożu sąsiednich budowli.
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Nie wyklucza się wystąpienia w terenie, nie wykazanych na mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do odbioru lub o których, brak jest informacji
w instytucjach branżowych. Dlatego zaleca się, w miejscach spodziewanych zbliżeń
i skrzyżowań, z istniejącym uzbrojeniem, prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej
ostrożności, stosując dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne wykonywane ręcznie.
SZALOWANIE SYSTEMOWE (JEŻELI WYSTĄPI KONIECZNOŚĆ)
Jeżeli warunki gruntowo wodne w czasie realizacji inwestycji wymuszą wykonywanie
wykopów wąsko przestrzennych należy je wykonywać z zastosowaniem szalowania. Wykopy
prowadzone w drodze należy wykonywać z zastosowaniem szalowania systemowego.
Szalunki powinny być stosowane ściśle wg wytycznych producenta. Konstrukcja
deskowań, rodzaj i rozstaw rozpór oraz rodzaj płyt są dostosowane do głębokości wykopów.
Rozparcie wykopów powinno być pewne i stateczne w każdej fazie jego wykonania.
W czasie realizacji budowy należy sprawdzać stateczność wykonanego zabezpieczenia,
a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniać. Przeglądu zabezpieczeń dokonywać
między innymi po większych opadach atmosferycznych.
UKŁADANIE KANAŁÓW W WYKOPACH OTWARTYCH

Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej mechanicznie podsypce piaskowej
o grubości 0,15m. Podsypka winna być zagęszczona do wskaźnika min. Is = 0,97.
Obsypkę do wysokości 0,30m nad rurociągiem należy zasypywać ręcznie warstwami
materiału obłoziarnistego, przesianego (o wymiarach cząstek ≤ 20mm, pozbawionego kamieni
oraz innych ostrych lub zmrożonych elementów) nie większymi niż 20cm z ręcznym
zagęszczeniem do wskaźnika min. Is = 0,97. Pozostałą część wykopu

można zagęszczać

mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo,
co 0,30 - 0,40m, zagęszczając go do wskaźnika min. Is = 0,97 (wartość ta nie odnosi się do
warstw konstrukcyjnych nawierzchni). Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie
badane przez uprawnionego geologa.
OZNAKOWANIE KANAŁÓW
Trasę projektowanych kanałów oznakować taśmą lokalizacyjną, koloru brązowego,
wtopionym drutem miedzianym, o szerokości 200mm. Taśmę należy prowadzić na wysokości
30cm nad grzbietem kanałów.
PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW
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Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Próbę
przeprowadzić należy odcinkami ograniczonymi studzienkami. Szczelność przewodów
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut
ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą. Szczelność
jest sprawdzana poprzez pomiar ilości wody, którą należy dopompować aby uzyskać wymagany
poziom zwierciadła wody.
ODBIÓR TECHNICZNY
Przed zasypaniem kanałów należy dokonać ich odbioru technicznego i geodezyjnego.
ZASYPANIE WYKOPU
Po zamontowaniu rur i po ich technicznym i geodezyjnym odbiorze należy wykonać
zasypkę wykopu. Użyty materiał do wykonania zasypki nie powinien spowodować uszkodzenia
ułożonego przewodu. Materiałem zasypu powinien być grunt piaszczysty zgodnie z normą
PN-B-02481:1998.
Po wykonaniu prac ziemnych należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię i teren do stanu
sprzed wykonywania robót.

2.5.

Zestawienie powierzchni użytkowych

Nie dotyczy (w zakresie projektu brak budynków).

2.6.

Forma architektoniczna i funkcja, sposób dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

Formy architektoniczne i funkcje obiektów budowlanych opisano w punkcie 2.4.
Teren ul. Budowlanych w Oleśnie który objęty jest niniejszym opracowaniem nie posiada
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej
inwestycji uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr Z.III.6733.33.2016
wydaną dn. 28.11.2016r.
Obiekty wchodzące w zakres inwestycji zaprojektowano w sposób określony w
przepisach, w tym techniczno – budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, co
przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem zapewni spełnienie wymogów określonych w art. 5
ust. 1 ustawy

2.7.

Układ konstrukcyjny

Wg punktu 2.4.
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2.8.

Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania przez
osoby niepełnosprawne

Nie dotyczy.

2.9.

Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń

Wg punktu 2.4.

2.10. Rozwiązania budowlane i techniczno - instalacyjne
Wg punktu 2.4.

2.11. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano –
instalacyjnego
Wg punktu 2.4.

2.12. Wpływ obiektu na środowisko, wymagania odnośnie ochrony
środowiska
Projektowana inwestycja ma na celu poprawę stanu środowiska i żaden jej aspekt nie
będzie wywierać negatywnego wpływu na środowisko. Całkowita długość projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Budowlanych nie przekracza 1 km, co oznacza,
że wyżej wymieniona inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71).
Projektowana sieć kanalizacji nie będzie generować nowych emisji zanieczyszczeń
gazowych, pyłowych i zapachowych na etapie jej użytkowania. Na etapie budowy ewentualne
emisje pyłów będą miały charakter przejściowy i będą związane z wykonywaniem prac
budowlanych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma na celu poprawę stanu środowiska
poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ul. Budowlanych.
Na etapie eksploatacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się emisji
hałasu.
Realizacja planowanych rozwiązań nie będzie negatywnie oddziaływać na świat roślinny
i zwierzęcy. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie wywierać negatywnego wpływu
na istniejącą na terenie inwestycji glebę oraz wody, zarówno powierzchniowe jak i podziemne.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej na etapie eksploatacji nie będzie źródłem nowych
emisji odpadów. Na etapie budowy przewiduje się czasowe emisje odpadów wynikające
22
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z prowadzonych prac budowlanych. Odpady powstające na etapie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej zostaną włączone w system gospodarki odpadami prowadzony w gm. Olesno.

2.13. Uwagi odnośnie wykonawstwa
Prace budowlano-montażowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach
odpowiednich dla wykonywania tego typu prac. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi
normami, przepisami oraz zasadami BHP.
W miejscu projektowania planowanej inwestycji, stwierdzono, w oparciu o posiadaną
mapę do celów projektowych występowanie podziemnego uzbrojenia terenu, lecz nie wyklucza
się również istnienia uzbrojenia nie ujawnionego. W przypadku napotkania, na trasie
jakichkolwiek przewodów nie ujawnionych na mapie, w trakcie wykonywania robót (np. rury,
kable, itp.), należy zawiadomić o tym fakcie nadzór projektowy, odpowiednio je zabezpieczyć
przed ewentualnym uszkodzeniem, a ich lokalizację nanieść na posiadaną mapę sytuacyjnowysokościową.
W niniejszym projekcie założono, że w trakcie realizacji prac budowlanych należy
przewidzieć likwidację szamba (zbiornika bezodpływowego). Zakres prac obejmuje:
 odpompowanie szamba,
 wywiezienie ścieków wozem asenizacyjnym na oczyszczalnie ścieków,
 rozbiórka szamba wraz z niezbędnymi pracami ziemnymi,
 utylizacja odpadów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przyłącze zaprojektowano zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami uzyskanymi od
właścicieli i użytkowników posesji (Rodzinny Ogród Działkowy „RELAKS” w Oleśnie).

2.14. Informacja dot. oceny charakterystyki energetycznej obiektu
budowlanego
Powyższa ocena nie dotyczy obiektów budowlanych niniejszego projektu – w zakresie
projektu brak obiektów wymagających oceny charakterystyki energetycznej.
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2.15. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne
techniczne,

środowiskowe

i

ekonomiczne

możliwości,

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w
energię i ciepło
Powyższa analiza nie dotyczy obiektów budowlanych niniejszego projektu – w zakresie
projektu brak obiektów wymagających zaopatrzenia w ciepło.

2.16. Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej
Nie dotyczy.

2.17. Informacja dotycząca obszaru oddziaływania obiektu
Zasięg uciążliwości i obszaru oddziaływania projektowanego obiektu zawiera się w
granicach działek objętych inwestycją.

2.18. Informacja dotycząca odstąpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego
Na etapie realizacji dopuszcza się odstępstwa od Projektu Budowlanego zgodnie z art. 20
ust. 4b, art. 23 ust. 1 i art. 36a ust. 6, poza wymienionymi w art. 36a ust.5 ustawy Prawo
Budowlane.

2.19. Informacja dotycząca praw autorskich
Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania się używania
dokumentacji, w całości lub części, poza zakresem określonym w umowie. Niniejsze
opracowanie, może służyć tylko jako podstawa do wykonawstwa i wymaga uszczegółowienia
rozwiązań projektowych, na etapie projektu wykonawczego (odrębne opracowania).
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
robót
Zakres całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji obiektów:


wytyczenie wszystkich obiektów w terenie,



wykonanie robót ziemnych,



likwidację zbiorników bezodpływowych – szamb, wraz z odpompowaniem ścieków,
wywiezieniem ich na oczyszczalnię ścieków, demontażem elementów konstrukcyjnych i
ich utylizacją,



demontaż istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej,



wykonanie uzbrojenia ternu – roboty sanitarne (montaż studzienek i kanałów),



roboty porządkowe w terenie – odtworzenie nawierzchni, doprowadzenie terenu do stanu
sprzed realizacji inwestycji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Na obszarze projektowanego zagospodarowania terenu występują obiekty obecnie
użytkowane, tj.:


budynek Domu Działkowca,



parking przed ogródkami działkowymi,



droga gminna – ul. Budowlanych w Oleśnie,



sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działek, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy budowie inwestycji, są:


wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne, prowadzone także w obszarze drogi
gminnej, i sąsiedztwie zabudowań,



montaż ciężkich elementów prefabrykowanych studzienek rewizyjnych,



zasypanie wykopów.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas
realizacji robót budowlanych, rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
występowania
Przewidywanymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji robót budowlanych są:
1. zagrożenia życia:


urazy (wpadnięcie do wykopów, lub zaciśnięcie ludzi w wykopie),



porażenie prądem,
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2. zagrożenie wywołane hałasem:


hałas (pochodzący od sprzętu, maszyn, itp.).

Zagrożenia j.w. wynikają z prowadzonych robót budowlanych, takich jak:


wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi,



występowanie osuwisk,



transport materiałów (o ciężkiej masie własnej, dużych gabarytach).

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się
okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia.

5.

Wskazanie

sposobu

prowadzenia

instruktażu

pracowników

przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy zobowiązany
jest do bezwzględnego przeprowadzenia instruktażu osób bezpośrednio związanych z
wykonawstwem inwestycji w zakresie:


wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót,



zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem
wskazanych zagrożeń (prace w wykopach oraz prace wykonywane podczas montażu
studzienek kanalizacyjnych),

Ponadto należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej
pomocy oraz telefonu.
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia:


zgłoszenie o wystąpieniu zagrożenia Kierownikowi Budowy,



zabezpieczenie miejsca wystąpienia zagrożenia,



zawiadomienie służb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja ) w
zależności od stopnia wystąpienia zagrożenia.

Wszyscy pracownicy pracujący na budowie zobowiązani są do stosowania środków
ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski,
okulary ochronne w zależności od stopnia występujących zagrożeń i od wykonywanych prac.
Przy

wykonywaniu

prac

szczególnie

niebezpiecznych

stwarzających

zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobę do nadzorowania
tych prac.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w
strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie


Wszystkie miejsca, gdzie mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. Pracowników wykonujących prace
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budowlane przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać z mogącymi wystąpić
zagrożeniami oraz o sposobie przeciwdziałaniu ich powstawaniu.


Drogi transportowej stanowiącej jednocześnie funkcję drogi pożarowej i ucieczkowej
nie należy zastawiać, ani składować na niej elementów budowlanych oraz urządzeń
służących do wykonywania czynności związanych z realizacją robót.



Na tablicy informacyjnej należy podać dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy wraz z adresami i telefonami oraz telefony służb ratunkowych (Pogotowie
Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja).



Na zapleczu socjalnym budowy należy umieścić apteczkę pierwszej pomocy.



Wszystkie

prace

budowlane

i

montażowe

należy

prowadzić

zgodnie

z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 ).
Przed rozpoczęciem prac pożarowo-niebezpiecznych zarządzający obiektem oraz wykonawca
prac powinni wspólnie:


ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu realizacji prac oraz jego sąsiedztwie,



ustalić osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca prac przed ich rozpoczęciem, w
trakcie ich prowadzenia oraz po ich zakończeniu.

Ustalenia powyższe powinny być dokonane na piśmie, w formie protokołu.
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