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OPIS TECHNICZNY
do projekt branży sanitarnej pt.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w
ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta.
lokalizacja: m. Krzepice, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie.
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22
września 2015r, zmieniające rozporządzanie w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. 2015, nr 0, poz. 1554.
1.1. Przedmiot zadania.
Przedmiotem inwestycji jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w
miejscowości Krzepice w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta z włączeniem do
istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice, która zlokalizowana będzie na
działkach prywatnych, w pasie dróg gminnych, powiatowych, nr ewid. dz. zgodnie ze
stroną tytułową opracowania.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm,
o dł.= 1 799,90 mb.
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC Ø 160 mm, o dł.= 247,00 mb.
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 160 mm,
o dł.= 562,90 mb.
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 110 mm,
o dł.= 426,00 mb.
łącznie = 3 035,80 mb.
Przepompownie ścieków - 2 kpl.
Dokumentacja zawiera rozwiązania części sanitarnej i opisuje roboty związane z realizacją
inwestycji jak w tytule.
Nie przewiduje się dokumentacji w innych branżach.
1.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem
przewidywanych zmian.
Teren objęty opracowaniem stanowią drogi powiatowe, gminne, działki prywatne i prawne.
( gminne, Starostwo Powiatowe w Kłobucku).
W obrębie objętym opracowaniem znajduje się następująca infrastruktura: sieć
wodociągowa, gazowa, energetyczna i teletechniczne.
Projektuje się wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanaliakmi w ulicach
Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta w miejscowości Krzepice, z włączeniem do istniejącej
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzepice, dz. nr ewid. 575.
1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni.
Na omawianym terenie projektuje się realizację:
- sieć kanalizacji sanitarnej, która będzie wykonana z rur PVC Ø 200 mm łącznie z
przykanalikami z rur PVC 160 mm (w systemie grawitacyjnym) oraz z rur PE Ø 160, 110
(w systemie ciśnieniowym) w wykopie wąskoprzestrzennym szerokości 1,0 m,
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szalowanym wypraskami lub stalowymi szalunkami klatkowymi. Pod drogam, wjazdami
roboty będą realizowane metodami bezwykopowymi ( przecisk lub przewiert
starowany).
Obiekt budowlany posiada zabezpieczenie p.poż. w oparciu o istniejące sieci
wodociągowe φ 160 i 110 mm zlokalizowane w ul. Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta w
Krzepicach.
Hydranty nadziemne p.poż. 80mm, o wydajności 10 l/s.
Dojazd do omawianego terenu od strony drogi powiatowej Nr S2004 oraz dróg gminnych.
Projektowane sieci nie kolidują z istniejącą zabudową i istniejącym uzbrojeniem.
Istniejące kolizje nie uniemożliwiają realizacji zadania.
1.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników,
powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia
zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
wymagana
Powierzchnia terenu pod realizację:
9 107,40 m2
Powierzchnia w rzucie wbudowywanego uzbrojenia: 536,42 m2
1.5. 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.
Działki przeznaczone pod inwestycję, nie są zlokalizowane na terenie objętym strefą
ochrony konserwatorskiej i ekspozycji.
Przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze podlegającym ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627).
Obszar objęty inwestycją nie znajduje się w obrębie jakiegokolwiek z Wieloprzestrzennych
Systemów Obszarów Chronionych (WSOCh).
W zasięgu potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obszary
chronione.
1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego..
W rejonie lokalizacji działek objętych inwestycją nie występują uwarunkowania wynikające
z prowadzenia robót górniczych mogących mieć negatywne oddziaływanie na
projektowane obiekty.
1.7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przedmiotowy obiekt jest
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obiektem niemogącym
potencjalnie oddziaływać na środowisko.
1.8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
Obiekt nieskomplikowany.
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1.9. Prawa własności.
Teren objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Krzepice, Starostwa Powiatowego w
Kłobucku, osób prawnych i prywatnych.
Teren realizacji inwestycji na czas jej realizacji będzie w dyspozycji inwestora.
Uzyskano niezbędne decyzje i uzgodnienia związane z lokalizacją inwestycji.
1.10. Obszar oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu obejmuje działki wskazane na stronie
tytułowej projektu.
Numer działek zgodne ze wskazanymi na stronie tytułowej opracowania, tj:
Jedn.ewid. 240602_4 KRZEPICE-MIASTO
Obręb: 0001 Krzepice:
3889/7, 3889/6, 3010/30, 3011/3, 3003/10, 1720/3, 763, 575, 729, 3003/2, 3003/3, 1867/1,
3003/34, 3003/5, 3889/4.
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2. PROJEKT BUDOWLANY
2.1. Cel i zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem rozwiązania projektowe mające na celu
rozbudowę systemu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakres obejmuje budowę sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicach
Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta w miejscowości Krzepice z włączeniem do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w miejscowości Krzepice.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:
o dł.= 1 799,90 mb.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø 200 mm,
Przykanaliki kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC Ø 160 mm, o dł.= 247,00 mb.
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 160 mm,
o dł.= 562,90 mb.
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 110 mm,
o dł.= 426,00 mb.
łącznie = 3 035,80 mb.
Przepompownie ścieków - 2 kpl.
Tematem opracowania jest rozwiązanie problemu odprowadzenia ścieków dla potrzeb
obecnych i przyszłych (cele mieszkaniowo-komunalne i usługowo-przemysłowe) dla
istniejących i w przyszłości wybudowanych obiektów na terenie objętym opracowaniem.
Sporządzony projekt ma na celu opracowanie rozwiązań projektowych oraz uzgodnień dla
uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę i realizację tytułowego zadania.
2.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
- umowa na wykonanie prac projektowych
- aktualne mapy do celów projektowych przedmiotowego terenu w skali 1:500,
- pomiary uzupełniające i wizja lokalna projektantów,
- warunki przyłączeniowe i uzgodnienia z ZDKiM Krzepice,
- uzgodnienie z ZDP w Kłobucku,
- uzgodnienia w ZUD Starostwo Powiatowe Kłobuck,
- uzgodnienia i decyzje wydane przez Burmistrza Miasta Krzepice,
- uzgodnienia z inwestorem w tym uzgodnienia złożonych koncepcji projektowych.
- normy i przepisy branżowe,
2.3. Opis rozwiązań projektowych.
2.3.1. Opinia geotechniczna i warunki gruntowo - wodne
W obrębie projektowanych wykopów stwierdzono występowanie podłoża w postaci
różnego rodzaju nasypów ( górna warstwa do 1,0 m) poniżej warstwy piasków i żwirów z
domieszką ilasto-gliniastą.
W obrębie prowadzonych robót stwierdza się występowania wód gruntowych na
głębokościach roboczych.
Mogą też występować wody podskórne lub zawiesiny wodne ( podziemne oczka wodne ),
zwłaszcza, w okresach jesienno-wiosennym i po długotrwałych opadach, dlatego też
zaleca się wykonywanie robot ziemnych i montażowych w okresach suchych, zwłaszcza w
okresie wiosenno - letnim.
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Biorąc pod uwagę w/w jako przeważające, dla dalszego postępowania projektowego i
kosztorysowego, przyjęto kategorię gruntu : jako III – IV. Na podstawie analizy danych
archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zależności korelacyjnych oraz odwiertów i badań
makroskopowych podłoża w okolicach projektowanej budowy sieci wykonanych przez
geologa stwierdzono, że obszarze inwestycji występują warstwy gruntów jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo.
Poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia projektowanych sieci.
Zgodnie z normą PN-81/B-03020 (Grunty budowlane.
Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe) głębokość przemarzania gruntów dla rejonu lokalizacji
projektowanego budynku wynosi 1,0m.
Nie stwierdzono występowania mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych
i nasypów niekontrolowanych oraz innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Warunki gruntowe oceniono jako proste. Na podstawie rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463), przedmiotowe sieci zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
W oparciu o powyższą ocenę dokonaną dla ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia projektowanego obiektu przyjęto nośność gruntu 0,2MPa.
Należy wstępnie ująć około 20 % robót ziemnych ( wykopów ) jako wykonywane w
gruntach nawodnionych z użyciem igłofiltrów jako elementów odwadniających wykop.
2.3.2. Rozwiązania projektowe.
2.3.2.1. Montaż sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie ścieków z projektowanej sieci rozwiązano w oparciu o istniejącą gminną
sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną w miejscowości Krzepice.
Włączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzepice,
dz nr ewid. 575, zgodnie z warunkami ZDKiM Krzepice, szczegóły w części graficznej
opracowania.
Układ sieci kanalizacyjnej.
Obszar objęty opracowaniem jest nieznacznie zróżnicowany, o małym pofałdowaniu.
Ukształtowanie to umożliwia zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie
grawitacyjno-ciśnieniowym.
Ścieki z działek ” zbierane są ” grawitacyjnie do kolektora i kierowane do projektowanych
przepompowni ścieków, z których projektowanymi rurociągami tłocznymi ( ciśnieniowymi)
kierowane są do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków,
gdzie są unieszkodliwiane.
Opracowanie dotyczy ścieków o charakterze bytowym ( socjalno-komunalne, ścieki o
innym charakterze, np. substancje ropopochodne, tłuszcze, itp. przed zrzutem do sieci
winny być wstępnie podczyszczane ), nie dotyczy gospodarki wodami opadowymi.
Roboty ziemne.
Biorąc pod uwagę zabrane na etapie projektowania dane jako przeważające, dla dalszego
postępowania projektowego i kosztorysowego, przyjęto kat. gruntu: III – IV.
Roboty ziemne w przeważającej części realizować w wykonaniu mechanicznym.
Udział robót wykonanych mechanicznie 85 %, natomiast wykonanych ręcznie 15 %.
7

Z uwagi na wody gruntowe i charakterystykę geologiczną gruntu, roboty ziemne
wykonywać jako wąsokoprzestrzenne, o ścianach pionowych, szalowane
wypraskami stalowymi lub metodą klatkową.
W przypadku występowania, na trasie kanalizacji namułów rzecznych lub gruntów
nasypowych warstwę tą należy wybrać zastępując ją ubitym piaskiem.
Wykopy wykonywane będą na odkład, z odwozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane
przez inwestora, zgodnie z przepisami zawartymi z normie branżowej ustanowionej przez
Instytut Kształtowania Środowiska : BN-83/8836-02 ” Przewody podziemne, wymagania i
badania przy odbiorze” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane.
Podział, nazwy, symbole i określenia”. Rurociągi posadowić na podsypce.
Podsypkę zagęścić warstwami do wartości wskaźników zagęszczeń min. Is - 1, z
jednoczesnym wyprowadzeniem spadków i projektowanych głębokości posadowienia
rurociągów.
Na tak przygotowanej podbudowie układać rurociągi ( z podebraniem podsypki pod
kielichami ) zgodnie z rzędnymi i spadkami projektowanymi.
Po ułożeniu i podbiciu bocznym oraz częściowym przysypaniu, odcinek między studniami,
poddać próbie szczelności, przez napełnienie odcinka wodą i obserwowanie złączy na ich
szczelność oraz stopień ubytku wody w studniach.
Po wykonaniu prób i sprawdzeń ( z wynikiem pozytywnym ) zasypać wykopy.
Roboty ziemne i montażowe dla rurociągu tłocznego realizować tak jak dla sieci
wodociągowej opisanej we wcześniejszej części opracowania.
Roboty ziemne, prowadzić sprzętem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i
zbliżeń do istniejącego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzętem ręcznym,
zachowując wymagania normy BN-83/8836-02 „ Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze„ w powiązaniu z normą: PN-86/B-02480 „Grunty
budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia” i z normą PN-B-01736;1999r. „.Wykopy
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
„. Wykopy wykonać jako ciągłe , wąskoprzestrzenne , o ścianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi - konstrukcja słupowa, z odkładem urobku obok
wykopu i częściowym wywozem nadmiaru.
Na czas budowy wykop zabezpieczyć typowymi atestowanymi zaporami lub oznakować
taśmą PE koloru biało-czerownego.
Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegółami
zawartymi w części graficznej opracowania.
Zasypkę przewodów należy wykonywać w trzech etapach :
- wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm, ponad wierzch przewodu z
wyłączeniem odcinków połączeń , przed próbami.
- po próbach szczelności, z przeprowadzeniem odnośnych badań, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach połączeń rurociągów.
- zasypkę wykopu do powierzchni terenu realizować warstwami gr. 30 cm z
jednoczesnym zagęszczeniem do wartości wskaźników zagęszczeń min. Is - 1 do
głębokości 1,20m oraz Is - 0,97 poniżej 1 m lub zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarządcę terenu.
Zasypkę i obsypkę, do wysokości 0,30 m ponad wierzch rurociągu, realizować pospółką,
powyżej aż do wierzchu wykopu gruntem rodzimym.
Zasypkę wykopów należy wykonywać zg. z PN-B-10736 oraz instrukcją producenta rur.
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W związku z tym, iż w obszarze robót ziemnych występować będzie humus, dlatego też
jego warstwę tj. około 0,3 m należy zebrać, zmagazynować poza pasem robót i ponownie
ułożyć jako ostatnią warstwę, odtwarzając warstwę uprawną.
UWAGA !
W przypadku, gdyby zaprojektowana sieć przebiegać będzie pod utwardzonymi drogami,
zjazdami odcinki tej sieci wykonywać metodami bezwykopowymi w rurach osłonowych z
rur PE o średnicy wewnętrznej większej od 1,5 średnicy zewnętrznej rury chronionej.
W przypadku naruszenia istniejącego utwardzenia należy uszkodzone utwardzenie
odtworzyć w uzgodnieniu z jego właścicielem.
W przypadku wystąpienia wód gruntowych, w których zlokalizowane będą wykopy,
niezbędne jest ich odwodnienie, np. igłofiltrami, w ilości jeden lub dwa rzędy
(przemiennie), w odstępach 1,0 m rząd do rzędu igłofiltrów i w odległości 1,0 m
pomiędzy rurami filtracyjnymi.
Przy głębokich wykopach, wysokim poziomie wód gruntowych stosować wykopy o
ścianach pionowych odeskowanych, wykopy szczelnie szalować.
UWAGA !
Dopuszcza się wykonanie całości sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi
( wykopy tylko w miejscu montażu studzienek ), w tym wypadku należy zastosować dla
kanalizacji grawitacyjnej rurociągi z rur PE.
UWAGA !
Roboty ziemne, w obrębie przepompowni ścieków, dostosować do zaleceń jej producenta.
Przekroczenie pasa drogi wojewódzkiej, powiatowej, utwardzonej gminnej, utwardzonych
wjazdów i podjazdów projektowanej sieci, zaprojektowano do wykonania metodą
bezwykopową, bez naruszenia pasa drogowego na całej szerokości.
Przewiert poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wiertnicą ślimakową, należy
wykonać, umieszczając rurociąg przewiertowy z rury PE o odpowiedniej średnicy i spadku,
oraz na projektowanych rzędnych pod drogą, na szerokości przekraczającej szerokość
pasa drogi (działki drogowej).
Projektowana metoda polegać będzie na wykonaniu otworu pilotażowego za pomocą
żerdzi i wiertła ślimakowego, a następnie przeciśnięciu rur osłonowych (przewiertowych) z
rur PE z komory startowej do komory odbiorczej.
Prace te, rozpoczyna sie od wykopania komory początkowej (startowej – poza granicą
pasa drogi) i końcowej (odbiorczej – także poza granią pasa drogi).
Ze względu na istniejące duże natężenie ruchu na drodze wojewódzkiej, niemożliwe jest
całkowite zamkniecie drogi – prace musza odbywać sie bez wstrzymywania ruchu.
Dla potrzeb realizacji przewiertu należy poza pasem drogowym wykonać komorę startową,
oraz komorę odbiorczą.
Wymiar komór uzależniony jest od rodzaju sprzętu jakim dysponować będzie wykonawca
robót (zazwyczaj komory maja wymiar 2,0x2,0 m do 3,0x2,0 m).
Przewiert wykonany zostanie odcinkami rur PE RC o średnicach wyszczególnionych w
części opisowej i rysunkowej.
W celu precyzyjnego wykonania przewiertu, należy zastosować wiertnice poziome
sterowane (np. typu WPS-50), posiadające wciskaną żerdź pilotową, sterowaną
teleoptycznie, pozwalające na wykonanie osi przewiertu w początkowej jego fazie z
bardzo dużą dokładnością.
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Następnie, z komory startowej, zgodnie z trasą i kierunkiem osi przeciśniętej żerdzi,
następuje wiercenie ślimakiem, z jednoczesnym wciskaniem kolejnych rur PE CR
łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania czołowego aż do osiągnięcia komory końcowej.
Wciskając rury PE CR, grunt zostaje zabierany do wnętrza sprzed czoła rurociągu, za
pomocą głowicy rotacyjno - skrawającej.
Zespolone transportery ślimakowe, obracane wrzecionem z układu maszyny, środkiem
rury przemieszczają urobek do komory początkowej.
Zaprojektowano przejścia przewodem z rur PEHD SDR 17, PN 10 o średnicy
odpowiedniej do rurociągu chronionego. Średnicy wewnętrzna rury ochronnej (osłonowej)
winna być o średnicy minimum 1,5 razy średnicy zewnętrznej rury chronionej.
Projektowane przewody, zakończone będą manszetami.
Próby i sprawdzenia.
Po wykonaniu, roboty poddać niezbędnym próbom i sprawdzeniom.
Obowiązujące normy : PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.
Kolizje na trasie.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami występują
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem ( sieć wodociągowa, kable energetyczne i
telekomunikacyjne, gazociąg, itp. ).
Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę sieci i przykanalików kanalizacji sanitarnej
wytyczyć geodezyjne (przez uprawnionego geodetę) z zaznaczeniem kolizji zgodnych z
aktualnym stanem uzbrojenia terenu (wykonać szkic tyczenia zawierający kolizje).
W wypadku wystąpienia kolizji w jej miejscu roboty należy prowadzić sprzętem ręcznym,
chroniąc istniejące uzbrojenie od uszkodzeń mechanicznych w sposób pokazany w części
graficznej opracowania, zaleceniami właściciela danej sieci oraz wg wskazań ujętych w
protokóle ZUD.
UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzić należy sprzętem i sposobem ręcznym.
W szczególnych miejscach kolizji, gdzie nie będą mogły być wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzić metodami bezwykopowymi, do bieżącego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek:
- rura PVC-U lita, jednorodna, SN.8, kl.S, o średnicy nom. DN 200 mm (Ø 200x5,9mm),
wg. PN-EN 1401-1:2009, łączone na uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002.
- rura PVC-U lita, jednorodna, SN.8, kl.S, o średnicy nom. DN 160 mm (Ø 160x4,7mm),
wg. PN-EN 1401-1:2009, łączone na uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002.
Stosować rury o długościach podstawowej 3m z kielichami wydłużonymi, uszczelkami
pierścieniowymi, gumowymi, zwykłymi, fabrycznie montowanymi w kielichu , z
pierścieniem usztywniającym.
Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią :
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o Ø 1200 mm, z płytą
żelbetową nastudzienną, pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym dn 600mm z
wypełnieniem betonowym, typu ciężkiego klasy D 40 kN, wg. PN-87/H74051/00(01,02). Przejścia rurociągów przez ściany studni żelbetowej wykonać jako
szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie należy wykonać wg PN-B-
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10729:1999r. „Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” i zgodnie z zaleceniami
producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008.
UWAGA! zamiennie dla studni żelbetowych dn 1200 można stosować studnie rewizyjne
Ø 1000 mm PP, dla rurociągów kielichowych dn 200mm, z profilowanym dnem ( kinety
zamawiane zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem ), stopnie złazowe, ze stożkiem
betonowym pod właz dn 600mm klasy D ( 40kN ). Studnie należy wykonać zgodnie z
zaleceniami producenta oraz PN-EN 476, PN-EN 13598-2, EN 1610 oraz EN 124, EN
681-1, EN 1277, EN 14802, EN 476, EN 13101, EN 14396. Studzienki wyposażyć w
kinety lewa/prawa. Nieużywane w tym momencie odejście zakorkować systemowym
korkiem PVC 160 mm. Studnie spełniające wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 135982. Studnie wykonane z tworzyw sztucznych PP polipropylen. Studnie o budowie
modułowej (zbudowane z elementów: podstawa, pierścień wznoszący oraz stożek
redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego >= 600 mm w
świetle). Studnie wykonane z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz
środków spieniających. Podstawy – studni (kinety): prefabrykowane kinety
przepływowe, zbiorcze oraz kierunkowe (kątowe dla zmiany kierunku przepływu) kinety
fabrycznie wyprofilowane (nie segmentowe) w standardowym zakresie średni od DN
160 do DN 400. Podstawy studni powinny posiadać standardowy spadek w kinecie min.
0,5% a wysokość spocznika powinna mieć minimum 1D. Ze względów hydraulicznych
zaleca się stosowanie podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi – tzn. takich, w
których średnica kinety podstawy przewyższa maksymalnie średnice rury dopływowej,
co najwyżej o 1 dymensję (średnicę). Połączenia studzienek z rurami gładkimi PCW lub
PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852 wykonane za pomocą uszczelek
elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 lub poprzez połączenie za
pomocą zintegrowanych z postawą muf (sztucerów) wraz z zintegrowaną uszczelką.
Połączenie powinno zapewnić możliwość regulacji zmiany kierunku na połączeniach
elastycznych (uszczelkach elastomerowych) bez zastosowania dodatkowych kształtek
kanalizacyjnych w zakresie minimum + 3,75 stopnia. Pierścienie wznoszące do studni
zaopatrzone w stopnie złazowe zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101. Połączenie
elementów studni, podstawa, pierścień, stożek poprzez uszczelkę z elastomeru.
Sztywność obwodowa trzonu – min. SN 2 zgodna z PN-EN 14982. Stożki redukcyjne do
studni o wymiarach u swojej podstawy zgodnymi z DN studni zredukowane do wymiaru
włazowego (zwężki) w górnej części posiadającej otwór włazowy nie mniejszy niż 600
mm w świetle zgodne z PN-EN 476. Otwór włazowy w stożku studni powinien był
usytuowany mimośrodowo, celem ułatwienia dostępu do studni. Maksymalna
wysokość zwężonej części (DN 600) musi być zgodna z PN-EN 476. Stopnie złazowe
do studni montowane fabrycznie w elementach (pierścienie wznoszące oraz stożki)
zgodne z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiałów nie podatnych na
korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); wymienialne w kolorze jasnym. Uszczelki
łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 – elastomerowe
uszczelki wargowe – potrójne uszczelnienie”. Zwieńczenia studni zgodne z PN-EN 124
w tym rozwiązania z betonowym pierścieniem odciążającym wykonanym ze
zbrojonego betonu klasy min. C35/45 zabezpieczonym przed przesunięciem przykrycia
Włazy żeliwnym dn 600mm z wypełnieniem betonowym, typu ciężkiego klasy D 40 kN,
posiadające zabezpieczenie przestrzeni między stożkiem studni, a pierścieniem
betonowym za pomocą elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwiązanie systemowe
producenta systemu studni. Alternatywnie możliwość zastosowania pierścienia
odciążającego z tworzywa spełniającego parametry PN-EN 124.
- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o Ø 400÷425mm z włazem
żeliwnym przykręcanym, typu ciężkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze
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teleskopowej, montowanym na pierścieniu odciążającym. Studzienki wg. EN 681-1, EN
1277, PN-EN 13598-2, PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1;2011, PN-EN 14830;2007,
PN-EN 1277;2005, PN-EN 124;2000, EN 681-1;1996. Studzienki wyposażyć w kinety
lewa/prawa. Nieużywane w tym momencie odejście zakorkować systemowym korkiem
PVC 160 mm. Szczegół w części graficznej opracowania.
UWAGA! zamiennie dla studni Ø 400÷425mm można stosować studnie rewizyjne z
tworzyw sztucznych PE o Ø 500 mm dla rurociągów kielichowych dn 200mm, z
profilowanym dnem (kinety zamawiane zgodnie z lokalnym zapotrzebowaniem), ze
stożkiem betonowym pod właz dn 500mm klasy D ( 40kN ), wg. EN 124. Studzienki, wg.
EN 681-1, EN 1277. Studzienki wyposażyć w kinety lewa/prawa. Nieużywane w tym
momencie odejście zakorkować systemowym korkiem PVC 160 mm.
Studnie wykonane z materiału pierwotnego 100% - PE (polietylen) bez dodatków
regranulatu oraz środków spieniających. Wytrzymałość na rozciąganie >= 200%.
Prefabrykowane kinety przepływowe oraz kinety zbiorcze (przyłączeniowe) w zakresie
średnic przyłączy DN 160 oraz DN 200. Kinety wykonane maszynowo metodą odlewu
rotacyjnego. Kinety muszą być fabrycznie wyprofilowane – nie dopuszcza się rozwiązań
spawanych (segmentowych). Studnie z elementów – kineta oraz pierścienie studni.
Regulacja wysokości odbywa się poprzez docięcie elementu studni o max. 30 cm.
Połączenia elementów uszczelkami elastomerowymi - labiryntowymi , zgodnych z PNEN 681-1. Szczelność połączeń elementów studni min. 0,5 bar.
Połączenia rur ze studnią odbywa się standardowo za pomocą uszczelek wlotowych
wargowych wykonanych wg. 681-1. Zwieńczenia studni w przypadku zastosowania
włazów w obszarach nie objętych ruchem kołowym systemowych włazów zgodnych z
PN-EN 124 dla klasy obciążenia B w wykonaniu żeliwno –betonowym w przypadku
konieczności wentylowanych. Włazy nakładane bezpośrednio na studnie. W przypadku
obszarów objętych ruchem kołowym – klasa D zastosowanie systemowego betonowego
pierścienia obciążającego. Włazy żeliwne klasy D zgodne z PN-EN 124.
Układanie odcinków przewodu może odbywać się na całkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podłożu zgodnie ze spadkami określonymi na rysunkach.
Złącza pozostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność
przewodu.
Przejście projektowanego rurociągu przez ścianę studni wykonać z zastosowaniem
typowego uszczelniacza gumowego, najlepiej wargowego.
Dla umożliwienia wykonania wzmocnienia podłoża pod rurociąg należy wykonać
warstwę podbudowy z piasku lub żwiru gr. min 0,15 m.
Po ułożeniu rurociągu należy wykonać obsypkę i zasypkę z piasku.
Obsypkę i zasypkę wykonać warstwami o gr. 20 cm z zagęszczeniem piasku wibratorem
płaszczyznowym.
Pierwsza warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć
uniesienia się lub przesunięcia rury.
Nie można dopuścić do pustych przestrzeni pod rurą, gdzie piasek należy ubijać ręcznie
za pomocą ubijaków drewnianych.
Stopień zagęszczenia obsypki i zasypki - 85 % zmodyfikowanej wartości Proctora.
Nad rurą zasypkę zagęszczać ręcznie.
Grubość obsypki - na wysokość rury, natomiast zasypki - 0,3 m.
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym pod warunkiem, że maksymalna
wielkość cząstek nie przekracza 30 mm.
Pod drogami, jeśli przewód jest położony bez rury osłonowej, zasypkę należy zagęszczać
do min. 90 % zmodyfikowanej próby Proctora.
Kanalizację sanitarną po montażu, zainwentaryzować.
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Końce rury osłonowej zabezpieczyć typowymi manszetami gumowymi.
Rurociąg kanalizacji sanitarnej, w rurze osłonowej, prowadzić po typowych płozach
(ślizgach) mocowanych zaciskowo do rury prowadzonej.
Próby i odbiory.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej po ułożeniu należy przepłukać i wykonać próbę
szczelności przez napełnienie je wodą i badanie złączy, które winny być odkryte w celu
możliwości stwierdzenia ewentualnych przecieków.
Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienek.
Dla kanałów bezciśnieniowych zgodnie z PN-92/B-10735 wykonać próbę wodną poddając
rurociąg działaniu ciśnienia 3 mH2O przez czas 15 minut.
Próba jest pozytywna gdy na złączach nie pojawią się kropelki wody i dopełniania ilości
wody nie przekroczy w czasie próby 0,02 l/m2 powierzchni rury.
Próby na kolektorach tłocznych, jak dla rozciągów ciśnieniowych na ciśnienie 0,6 MPa.
Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać .
UWAGA !
Próby winny być odebrane ( z wynikiem pozytywnym ) przez inspektora nadzoru. Z prób
sporządzić stosowne protokoły.
UWAGA !
Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku
krajowym tj. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodności,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,
Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem
nadzoru . Wszelkie zmiany winny być uzgadniane z projektantem.
Kanalizacja sanitarna tłoczna (ciśnieniowa).
Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej tłocznej wykonać z rur i kształtek:
- PE 100 (PE-HD) ( Ø 110 mm x 6,6 mm), PN 10, SDR 17,
- PE 100 (PE-HD) ( Ø 160 mm x 9,5 mm), PN 10, SDR 17,
Montowane rurociągi winny spełniać warunki zawarte w normach:
- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody – Polietylen (PE) część 2: Rury.
- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyłania wody – Polietylen (PE) część 3: Kształtki.
Rurociągi PE montować przez zgrzewanie doczołowe przy zastosowaniu automatycznych
zgrzewarek systemowych posiadające możliwość wydruku dokumentującego jakość i
warunki wykonanych zgrzewów, w sposób trwały umożliwiający dołączenie wydruku do
dokumentacji odbiorowej.
Miejsce każdego zgrzewu winno być naniesione na dokumentacji powykonawczej.
Rurociągi układać na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubości 15 cm.
Rury w wykopie układać z terenu i przysypywać piaskiem z dokładnym ubiciem po bokach
rury. Wysokość zasypki - 30 cm nad wierzch rury.
Szczegółową lokalizację sieci tłocznej pokazano na planie zagospodarowania terenu,
zagłębienia, spadki, odległości na profilach podłużnych w części graficznej opracowania.
Rurociągi oznakować ( dla echosondy i przyszłych prac ziemnych ) taśmą PVC
ostrzegawczą niebieską z wtopionym drutem lub taśmą miedzianą ułożoną na głębokości
0,3 m ponad wierzch rurociągu znaczonego.
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Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonywania podlegają nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegają odbiorowi
protokolarnemu).
Sieci tłoczne wykonać w standardzie sieci wodociągowej zgodnie z :
PN-97/B-10725:1997 - „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania”.
Po pozytywnie przeprowadzonych próbach rurociągi i uzbrojenie, należy zasypać
warstwami zgodnie z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie
Budowlanym, inspektora nadzoru.
Roboty ziemne jak i montażowe na każdym etapie ich wykonywania podlegają nadzorowi i
odbiorowi przez inspektora nadzoru ( roboty zanikowe podlegają odbiorowi
protokolarnemu).
Wykopy wykonać jako ciągłe, wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych oszalowanych
wypraskami stalowymi - konstrukcja słupowa, z odkładem urobku obok wykopu i
częściowym wywozem nadmiaru.
Na czas budowy wykop zabezpieczyć typowymi zaporami z desek lub oznakować taśmą
PE koloru biało-czerwonego.
Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie ze szczegółami
zawartymi w części graficznej opracowania.
Zasypkę przewodów należy wykonać w trzech etapach:
1. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z
wyłączeniem odcinków połączeń i armatury.
2. Po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań, wykonanie
warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągów.
3. Zasypka wykopu do powierzchni terenu warstwami gr.30 cm z jednoczesnym
zagęszczeniem , gruntem rodzimym , do wsp Is =100%, do głębokości 1,2m oraz do
Is=97 % - na głębokości poniżej 1,20m.
Po ułożeniu przewodów i przysypce z podbiciem rur z obu stron podsypką piaskową, dla
zabezpieczenia przed przemieszczaniem, należy przeprowadzić próbę ciśnieniowohydrauliczną. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości stwierdzenia
ewentualnych przecieków wg. normy PN-B 10725 ,,Wodociągi. Przewody zewnętrzne.
Wymagania i badania”. Ciśnienie próbne powinno być o 50% wyższe od ciśnienia
roboczego, lecz nie niższe niż 1,0 MPa.
Po napełnieniu rurociągu wodą, podłączyć pompkę i podtrzymywać ciśnienie wewnętrzne
w wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie rurociągu wodą, następnie
rurociąg należy odpowietrzyć i pozostawić na 12 godzin. Po tym okresie rurociąg
ponownie odpowietrzyć i podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego.
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli w czasie 30 min. nie nastąpił spadek ciśnienia.
Manometr zainstalowany na pompce powinien mieć średnicę tarczy nie mniejszą niż 160
mm i zakres skali, aby odczyt ciśnienia próbnego przypadał w granicach 50-70 % skali, a
wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa.
Na trasie projektowanej sieci tłocznej występują zainwentaryzowane skrzyżowania z
istniejącym i projektowanym uzbrojeniem (sieć gazowa, kanalizacji sanitarnej, kable eNN,
kable telekomunikacyjne).
Mogą wystąpić kolizje niezainwentaryzowane, dlatego też przed przystąpieniem do
realizacji robót należy, o ich rozpoczęciu, powiadomić właścicieli sieci zlokalizowanych w
obrębie projektowanej inwestycji.
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę sieci tłocznych wytyczyć geodezyjne (przez
uprawnionego geodetę) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonać szkic tyczenia zawierający ewentualne kolizje).
W wypadku wystąpienia kolizji, w jej miejscu, roboty należy prowadzić sprzętem ręcznym,
chroniąc istniejące uzbrojenie od uszkodzeń mechanicznych w sposób pokazany w części
graficznej opracowania, zaleceniami właściciela danej sieci oraz wg wskazań ujętych w
protokóle ZUD oraz warunkach i decyzjach wydanych przez zarządców (właścicieli) tych
kolidujących sieci ( uzbrojenia).
UWAGA !
W miejscach kolizji roboty prowadzić należy sprzętem i sposobem ręcznym. W
szczególnych miejscach kolizji, gdzie nie będą mogły być wykonywane roboty wykopem
otwartym, roboty prowadzić metodami bezwykopowymi, do bieżącego uzgodnienia z
inwestorem i projektantem.
UWAGA !
Próby winny być odebrane ( z wynikiem pozytywnym ) przez inspektora nadzoru.
Z prób sporządzić stosowne protokoły.
UWAGA ! Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu
na rynku krajowym tj. Deklaracje Właściwości Użytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodności,
Aprobaty techniczne, Deklaracje Właściwości Użytkowych, znak B, Atesty PZH itp,
Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem
nadzoru . Wszelkie zmiany winny być uzgadniane z projektantem.
UWAGA !
W przypadku, gdyby sieć przebiegać będzie pod utwardzonymi drogami lub zjazdami,
odcinki tej sieci wykonywać metodami bezwykopowymi w rurach osłonowych z rur PE o
średnicy wewnętrznej większej od 1,5 średnicy zewnętrznej rury chronionej.
UWAGA !
Dopuszcza się wykonanie całości sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej metodami
bezwykopowymi, przecisku lub przewiertu sterowanego.
Przepompownie ścieków.
Spośród wielu oferowanych na rynku polskim urządzeń do przepompowywania ścieków, z
uwagi na kompletność dostaw na budowę, nadzór specjalistyczny nad prawidłowością
montażu i uruchomieniem urządzeń oraz bardzo ekonomiczną w przyszłości eksploatację i
niezawodność urządzeń, została wybrana przepompownia ścieków, oparte na pompach o
wolnym przelocie typu SuperVortex.
Przepompownię wykonać w oparciu o zbiorniki z polimerobetonu o średnicy dn 1200 mm,
lub w oparciu o zbiorniki typu FP o średnicy dn 1250 mm, wyposażone w dwie
współpracujące pompy z wirnikami typu SuperVortex, orurowaniem, drabinkami i
pomostami ze stali kwasoodpornej, sterowaniem na sondach hydrostatycznych,
automatyką i sterowaniem współpracującym z gminnym systemem powiadamiania o
awariach.
Szczegółowa specyfikacja przepompowni zgodna z kartą doborową.
Zasilanie energetyczne przepompowni według odrębnego opracowania.
W związku z wymaganiami gwarancyjnymi, montaż i odbiór w uzgodnieniu z producentem.
Karta doborowa i specyfikacja techniczna przepompowni, w załączeniu w dalszej części
opracowania.
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Przepompownie wyposażyć ( orurowanie ) w końcówkę ( szybkozłącze dn 80 mm ) do
płukania rurociągów tłocznych.
Wytyczne projektowo-doborowe dla pomp.
Specyfikacja wykonania materiałowego pompy:
- Wirnik typu supervortex wykonany z żeliwa
- Wolny przelot co najmniej 65 i 80 mm( w zależności od pompowni)
- Króciec tłoczny pompy DN 80 mm
- Silnik dwu i czterobiegunowy z rozruchem bezpośrednim
- Osłona silnika pompy ze stali nierdzewnej
- Wodoszczelne, hermetyczne połączenie kablowe w wypełnieniem poliuretanowym zapewniające
demontaż kabla bez zdejmowania obudowy silnika
- Możliwość pracy z odsłoniętym silnikiem niechłodzonym cieczą
- Silnik chłodzony cieczą z komory wirnika
- Możliwość zastosowania pompy do pracy w wersji suchej
- Wirnik przystosowany do tłoczenia cieczy gęstych, zawierających frakcje lotne
- Podwójne kasetowe uszczelnienie mechaniczne wału (Sic/Sic i Węgiel/Ceramika)
- Połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali nierdzewnej
zapewniające demontaż bez użycia narzędzi
- 10 metrowy kabel zasilający pompę
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Możliwość tłoczenia cieczy o wartościach pH od 4 do 10.
- Możliwość pracy w 20 cyklach na godzinę
- Maksymalna głębokość zanurzenia 20 m
- Maksymalne dopuszczalne wahania napięcia -10%/+6%
3
- Maksymalna gęstość tłoczonej cieczy 1100 kg/m
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy
- Klasa szczelności IP 68 zgodna z normą IEC 60 529.
Wytyczne projektowo-doborowe dla zbiornika przepompowni.
SPECYFIKACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - POLIMEROBETON
Przepompownia ścieków, spełniająca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-6:2002.
Dla przepompowni Producent dostarcza pełną Dokumentację Techniczno-Ruchową zawierającą: instrukcje
obsługi i konserwacji całej pompowni, pomp, układu sterowania; książkę eksploatacji obiektu; gwarancję;
deklaracje zgodności.
Komora przepompowni:
•

Prefabrykowane elementy polimerobetonowe zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-B-03264, PN-85/S-10030
o następujących parametrach:
Gęstość materiału 2,2 – 2,3 g/cm;
2
Wytrzymałość na ściskanie 90-130 N/mm ;
2
Wytrzymałość na zginanie 18-23 N/mm ;
Odporność chemiczna w środowisku wodnym w zakresie pH 1-10;
o
Dopuszcz się słaty kontakt z temp. do + 80 C.
Elementy posiadające Aprobatę COBRTI Instal lub IBDiM.

•

Pokrywa włazowa do pompowni nieprzejazdowa, prostokątna o wymiarach umożliwiających łatwy montaż
i demontaż pomp oraz dostęp obsługi do pompowni, wykonana ze stali kwasoodpornej gatunku 304
ocieplana, wyposażona w blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym zamknięciem otwartej komory

•

Zawory zwrotne kołnierzowe typ 53/13 z żeliwa sferoidalnego pokryte trwałą farbą epoksydową odporną
na działanie ścieków

•

Zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe krótkie F4 typ 06/30 z żeliwa sferoidalnego pokryte
trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków
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•

Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych łączonych przy wykorzystaniu kołnierzy
ALU pokrytych trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków

•

samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod wpływem
ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% szczelności;

•

otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego,

•

Deflektor na dopływie do pompowni

•

wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej,

•

Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN-80 M-49060

•

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

•

Podest technologiczny ze stali kwasoodpornych przenośny

•

Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych gatunku co najmniej AISI
304 znormalizowane wg DIN 931, 934, 125

•

Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków

•

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej,

•

Łańcuchy ze stali kwasoodpornej AISI 316 dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp wg DIN
763, PN-75/M-84543
Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych co najmniej
gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia. Spawy wykonane w technologii TIG 2T sprzętem spełniającym wymogi EN 60 974-1.
Prefabrykowana przepompownia spełnia wymagania BHP zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 października 1993 r. (Dz.U. Nr 96 poz. 438)

SPECYFIKACJA SZAFY ZASILAJĄCO-STEROWNICZEJ
Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, termoutwardzalnego
kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia
mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo.
Obudowa ma być wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany
będzie panel operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej
wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu sterowania.
Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, zawierający
oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, zintegrowany z prostym w
obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne
oraz graficzny kolorowy wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 9cm/14cm. Na wyświetlaczu pokazywany
będzie aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących
i historycznych z możliwością rejestracji co najmniej 50 rekordów.
Zastosowany sterownik powinien możliwość programowania na poziomie użytkownika zarówno z klawiatury
sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym.
Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać :
a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną,
b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami ma się
odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników pływakowych (min.2, max.5)
c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,
d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp,
e) zliczanie godzin pracy każdej pompy,
f) obliczanie wydajności pomp i układu pompowego,
g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę
sprawną,
h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze stemplami
czasowymi,
i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp,
j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp,
k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 parametry
charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ),
l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości
m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)
n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet
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Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń zewnętrznych takich
jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za zadanie realizowania kolejnych
funkcji:
a) pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana oraz zawartości
wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych,
b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus
c) kompletny zdalny widok instalacji pompowej
d) możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,
e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,
f)
optymalizacja zużycia energii.
g) ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą kolejności faz, zbyt
wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy,
h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
i)
pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, współczynnika mocy cos
Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, układy
zabezpieczające i wykonawcze takie jak:
a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach wewnętrznych,
b) Wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy,
c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i komunikacji ze
sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych parametrów elektrycznych (zużycie
energi, prad, częstotliwość itp.).
d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, umożliwiające
załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie ścieków poniżej zabezpieczenia
przed suchobiegiem,
e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,
f) oświetlenie wewnętrzne szafki.
g) gniazdo remontowe 400V i 230V
h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C
i) gniazdo do podłączenia agregatu.
j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym progiem
zadziałania.
Szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej umocowanie na betonowym
stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli obiektowych. Opcjonalnie szafa
może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może być zakopany w ziemi.
SYSTEM MONITORINGU I WIZUALIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W TECHNOLOGII GSM/GPRS
System zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów:
1. obiekt zdalny – przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny GSM/GPRS,
2. stacja monitorująca – centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC - z zainstalowanym
systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w wersji bez ograniczenia ilości zmiennych.
Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji pakietowej GPRS do stacji
monitorującej, która będzie wizualizować wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera,
gdzie będzie możliwość sterowania lokalnego i zdalnego pracą omawianych przepompowni
Funkcjonalność:
 komunikacja z użyciem protokołu Modbus – stacja monitoringu odpytuje sterowniki w określonych
odstępach czasowych o dane gromadzone w wewnętrznych rejestrach. Do stacji monitorującej zostaje
wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach sterownika obiektowego,
rejestry główne i pomocnicze itp.).
 główne okno synoptyczne – umożliwia podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod
względem:
 - wizualizacji poziomu ścieków w zbiorniku dla każdej pompowni indywidualnie,
 - wizualizacji pracy danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,
 - wizualizacji awarii danej pompy dla każdej pompowni indywidualnie,
 - wizualizacji odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączona w automatycznym cyklu
pracy przepompowni, dla każdej pompowni indywidualnie, wizualizacji alarmów na wszystkich
przepompowniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy podawane z następującymi informacjami:
data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został
potwierdzony prze operatora co pozwala na szybką analizę monitorowanych stanów przepompowni bez
potrzeby przeglądania kolejnych okien synoptycznych przepompowni
 funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – pozwala na przypisanie odpowiednich
kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do
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przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma
pełne prawo dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania przepompownią,
łatwość przechodzenia między głównym oknem synoptycznym, a oknami poszczególnych zestawów za
pomocą „kliknięcia” na danym obiekcie graficznym lub liście obiektów
funkcja alarmów historycznych – umożliwia przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na
wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania wg
danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadamy informacje kiedy dany alarm został potwierdzony i
przez jakiego operatora. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego
zestawienia
funkcja alarmów bieżących – wizualizuje w postaci tabeli wszystkie bieżące (niepotwierdzone) stany
alarmowe z monitorowanych obiektów. W jednoczesny sposób identyfikuje, czy dany alarm jest aktywny
na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, żółty – alarm zwykły, fioletowy – alarm systemowy), czy już
ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje on umieszczony w
pamięci systemu i można go przeglądać za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w
momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnej pompowni aktywuje się sygnał dźwiękowy, który
można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co pozwala na
wykonanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą, np. obsługa
oczyszczalni
podgląd stanu sterownika – pełen podgląd wszystkich wejść, wyjść i wykorzystanych rejestrów –
narzędzie diagnostyczne szybkiego podglądu stanu monitorowanych modułów telemetrycznych
baza danych – zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej
przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel
kontrola połączenia stacji monitorującej z monitorowanymi pompowniami – informowanie operatora o
braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz z podaniem dokładnego czasu zerwania połączenia,
kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki
(lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia
obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania
fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysyłanych/odebranych
danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji
alarm włamania – wywołanie na stacji monitorowanej alarmu włamania do obiektu następuje po
określonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu
po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez operatora, w ten sposób informując go o swoim
wystąpieniu
funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej – dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji
monitorującej
rejestracja i archiwizacja parametrów pracy:
− praca Ręczna/Automatyczna,
− obecność/brak napięcia zasilania,
− sygnał alarmowy świetlny,
− sygnał alarmowy dźwiękowy,
− poziom ścieków w zbiorniku na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,
− przepływ chwilowy na podstawie sygnału z przepływomierza,
− Praca/Stop pompy nr 1 i 2,
− awaria pompy nr 1 i 2,
− sygnalizator suchobiegu,
− sygnalizacja przelewu
− pomiar zużycia energii
− pomiar wartości napiecia zasilania
− pomiar prądu pobieranego przez pompy
funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej
aktualnego stanu danej przepompowni
funkcja odświeżania zegarów – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej
aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane
lokalnie w pamięci sterownika, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w
momencie wyłączenia stacji),
funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z
licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomiernie zużycie
pomp w ciągu miesiąca
zdalne załączanie/wyłączanie pomp
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funkcja odłączania/podłączania pompy – pozwala na zadanie „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/
podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnieniem danej pompy w cyklu pracy pompowni, np.
jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy pompowni i zawsze załączy
pompę, która fizycznie występuje na obiekcie
 funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pomp – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej)
zmiany poziomu załączenia, wyłączenia pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy
zastosowaniu sondy hydrostatycznej
 funkcja „alarm czasu pracy pompy” – użytkownik ustala jednostajny czas pracy, po przekroczeniu którego
załączany jest alarm, sygnalizujący o zbyt długiej pracy pompy (np. duży napływ ścieków (nielegalny
zrzut ścieków), uszkodzenie/zatkanie pompy)
 funkcja „alarm parametrów pracy” – użytkownik ustawia parametry typu: poziom, przepływ, prąd pompy.
Po przekroczeniu wartości granicznych wyzwalany jest alarm, który informuje o nietypowym zachowaniu
pompowni
 funkcja blokady wysyłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz
(np. załącz pompę nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie
przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili
 wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii dwóch pomp, ciśnienia,
przepływu w okresie ostatnich 2 godzin
 trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, ciśnienia, przepływu na dokładniej
skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku
sporządzonego wykresu
 raporty – możliwość sporządzania raportów odnośnie: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu
awarii pomp w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku
sporządzonego zestawienia
 opis obiektu – okno, służące jako dziennik pracy pompowni
Dyspozytornia składa się z następujących elementów:
 komputer PC – wraz z monitorem (LCD) z zainstalowanym systemem operacyjnym,
 licencja na oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA (należy przekazać źródła oprogramowania i
aplikacji SCADA oraz sterowników obiektowych wraz z prawami autorskimi),
 serwer WWW - dostęp do systemu monitoringu przez przeglądarkę internetową.


UWAGA !
System sterowania i monitoringu pompowni ma być kompatybilny z istniejącym i
rozbudowywanym w Gminie Krzepice systemem monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej
(przepompowni).
Studzienki rozprężne.
Dla wytracenia energii na końcach rurociągów tłocznych zaprojektowano studnie
rozprężne dn 1000 mm, z włazem typu ciężkiego tak jak dla studni rewizyjnej.
UWAGA!
W studzience rozprężnej zastosować biofiltr z węgla aktywnego podwieszony pod właz.
Studzienki dla zaworów odpowietrzających.
Na rurociągach tłocznych zaprojektowano, w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej,
zawory napowietrzająco-odpowietrzające do ścieków sanitarnych dn 50 mm o wydajności
odpowietrzania 100m3/h ÷ 250 m3/h (p=10/0,4 bar), umieszczony w typowej systemowej
studzience dn 400 mm wyposażonej w odwodnienia, zasuwę nożową ze stali OH18N9 z
napędem.
Zawór podłączyć do rurociągu tłocznego na trójnik kołnierzowy dn 80mm.
Całość umieścić w studni systemu, o średnicy 1250 mm, z włazem typu ciężkiego tak jak
dla studni rewizyjnej.
Całość oznaczyć tabliczką informacyjną na typowym słupku betonowym.
Uwagi końcowe i warunki techniczne wykonywania robót .
UWAGA ! Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych oraz
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dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Krajowe Deklaracje Zgodności, Deklaracje
Właściwości Użytkowych, Aprobaty Techniczne, znak B i CE, itd,.
W razie wykonania i odbioru robót sieci przewodów i studzienek z PP/PE/PCV
obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych"
wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
Podane w tekście opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentów lub
dystrybutorów były niezbędne do opracowania projektu, są podane dla określenia ich
standardu, dopuszcza się stosowanie innych materiałów, urządzeń, przyborów, wyrobów,
itd., pod warunkiem spełnienia wymogów projektowanych i zaakceptowania ich przez
projektanta. Wówczas materiały te traktuje się jako „RÓWNOWAŻNE”.
Wszystkie części metalowe ( jeśli zostaną zastosowane ) należy wykonać w wersji
kwasoodpornej lub zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie ich farbą
antykorozyjną uprzednio je oczyszczając do stronią czystości wymaganej dla danego
rodzaju farby antykorozyjnej ( jeśli nie są fabrycznie zabezpieczone ).
Do zabezpieczeń urządzeń podziemnych stosować lakiery bitumiczne lub asfalty
bitumiczne ” na gorąco ”. Przy malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym należy
stosować się do zaleceń normy PN-62/B-09700.
Obowiązujące normy:
PN-B-10729 z 1999 r. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakością”.
PN-EN 752-1:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-B-10735 z 1999 Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736 z 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania- PN-B-10735 z1999r i BN83/8836-02
PN-92/B-10735. Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ENV 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod
ziemią i nad ziemią”
Przy budowie należy zastosować materiały i urządzenia o parametrach technicznych nie
gorszych niż podane w projekcie.
Całość zastosowanych do montażu materiałów winna być uzgodniona z inspektorem
nadzoru i inwestorem.
- roboty ziemne i instalacyjne prowadzić zgodnie z przepisami BHP zawartymi w
rozporządzeniu MI z dn. 06 luty 2003r (n r Dz.U. z 2003r,. Nr 47, poz. 401.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
- przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić zgodność rzędnych projektowych z
rzeczywistymi.
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- o rozpoczęciu robót powiadomić instytucje posiadające swoje uzbrojenie w obrębie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunków zabezpieczenia tego uzbrojenia
- sieci podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
- w trakcie wykonywania robót uzyskać pozytywny odbiór robót ulegających zakryciu
- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zakłady branży wod.-kan.
- całość robót wykonać zgodnie z warunkami ZUD i innymi obowiązującymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz
” Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II,
Instalacje sanitarne i przemysłowe ” , opracowane przez COB-RTI ‘’ Instal ‘’ W-wa.
2.4. Ocena wpływu na środowisko naturalne.
Obiekt w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie
zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie
kwalifikuje się do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.
2.5. Warunki BHP przy realizacji inwestycji.
Podczas wykonywania robót bezwzględnie przestrzegać przepisy bhp oraz stosować
oznakowania i zabezpieczenia BHP.
Należy stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę oczu i dróg oddechowych.
Należy zwrócić baczną uwagę przy posługiwaniu się urządzeniami zasilanymi energią
elektryczną.
Przy pracach transportowych należy przestrzegać norm dotyczących ciężaru
przenoszonych materiałów.
2.6. Obszar oddziaływania obiektu.
Zakres uciążliwości projektowanego obiektu ogranicza się do terenu objętego budową
projektowanej sieci.
Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to hałas i zanieczyszczenia
powietrza, które nie zwiększą się względem stanu istniejącego.
Analizy obszaru oddziaływania projekt. obiektu dokonano na podstawie n/w przepisów:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717)
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr75
poz. 690)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

22

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zmianami)
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 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. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984
11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)
13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został
zaprojektowany.
Numer działek zgodne ze wskazanymi na stronie tytułowej opracowania, tj:
Jedn.ewid. 240602_4 KRZEPICE-MIASTO
Obręb: 0001 Krzepice:
3889/7, 3889/6, 3010/30, 3011/3, 3003/10, 1720/3, 763, 575, 729, 3003/2, 3003/3, 1867/1,
3003/34, 3003/5, 3889/4.
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1.

Opis
INFORMACJE OGÓLNE

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Podstawa opracowania . Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a Biurem Projektów.
Obowiązujące przepisy i normatywy, Projekt Budowlany Warunki lokalne
1.2. Przedmiot i zakres opracowania .
a)

Inwestycja Budowa instalacji sanitarnych . Instalacje objęta niniejszym projektem budowlanym stanowią część inwestycji pt.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Krzepicach w ulicach Rolnicza, Dąbrowskiego, Magreta
Inwestycja będzie realizowana etapowo lub w całości zgodnie z warunkami podanymi przez Inwestora na etapie przetargu na wykonanie
zadania ( nie sprecyzowane przez Inwestora na etapie sporządzania projektu budowlanego ).

d)

b) Inwestor i Użytkownik

Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

c) Wykonawca dokumentacji

Biuro Projektów : INSTALACJE SANITARNE mgr inż. Andrzej Wasiluk , Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20.

Faza dokumentacji Niniejsze opracowanie pn. „Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia” stanowi załącznik do Projektu
Budowlanego. Informacja „BIOZ” opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
zamieszczonym w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.

2. CZĘŚĆ OPISOWA
2.1. Zakres robót Instalacje sanitarne - obiekty nowoprojektowane:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
Planowane przedsięwzięcie obejmuje: usunięcie kolidującej zieleni, geodezyjne tyczenie infrastruktury technicznej, budowę sieci kanalizacji
sanitarnej wodociągowej, budowę przepompowni ścieków wraz z dojazdem, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu., itd.
2.2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Nie dotyczy
2.3. Obiekty istniejące bez zmian
- istniejące uzbrojenie terenu: istn. i proj. kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg.
- istniejące utwardzenia i zagospodarowania terenu
2.4 Elementy zagospodarowania działki oczyszczalni mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Budowa będzie w bliskości istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzać
może realizacja robót budowlanych i modernizacyjnych prowadzonych na terenie działek przy ich granicach lub po tych granicach oraz
zagrożenia związane wyjazdami pojazdów budowlanych z działek na ciągi komunikacyjne i ruch pojazdów na ciągach komunikacyjnych
typu drogi utwardzone i nieutwardzone. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W obrębie projektowanej inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
kanał sanitarny, wodociąg, kanalizacja telefoniczna, linia energetyczna, linie i kable energetyczne, linie i kable telefoniczne.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
W trakcie prowadzonych robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi obejmujące:
1. Przysypanie ziemią: Zagrożenia związane z przysypaniem ziemią dotyczą: wykonywania wykopów pod nowe obiekty, wykonywania
wykopów, układanie i montaż rurociągów oraz zasypanie wykopów..
2. Upadki z wysokości.: Nie dotyczy
3. Utonięcia: Prace związane z budową sieci nie powinny stwarzać zagrożenia utonięcia.
4. Działanie substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Zagrożenia czynnikiem chemicznym lub biologicznym ( bezpośredni kontakt z chlorem oraz możliwość wdychania szkodliwych
mikroorganizmów i chloru, zawartych w powietrzu, w postaci gazowej i aerozoli ) mogą wystąpić podczas realizacji zadania.
5. Roboty instalacyjne i montażowe prowadzone w pobliżu eksploatowanych urządzeń będących w ruchu.
Prace związane z budową nie powinny zagrożenia w związku z prowadzeniem robót instalacyjnych i montażowych prowadzonych w
pobliżu eksploatowanych urządzeń będących w ruchu. Mogą stwarzać zagrożenie związane z pracującą w trakcie wykonywanych robót
koparką i spycharką.
6. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu czynnych linii komunikacyjnych.
Roboty realizowane będą przy eksploatowanych, istniejących ciągów komunikacyjnych drogowych ( ruch pieszy, motorowy i
samochodowy ). Przy organizacji transportu dla zaplecza budowy należy uwzględnić konieczność ruchu taboru drogowego (związanego
z prowadzeniem rozbudowy i ruchu lokalnego ) oraz pozostawienia czynnych dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Wskazanie środki
techniczne i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Do prac budowlanych należy wykorzystywać sprzęt mechaniczny i
ochronny technicznie sprawny. Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane będą na odcinkach oznakowanych. Osoby
wykonujące prace związane z budową muszą mieć założone kamizelki ostrzegawcze. Prace przy użyciu dźwigu i koparki innych będą
przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Materiały i sprzęt niezbędny do wykonywania robót może być składowany
bądź umieszczany wyłącznie w zajętym i oznakowanym miejscu. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy

ogrodzić umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także pogłębianie wykopów
poszukiwawczych powinno odbywać się ręczne ze względu na możliwość wystąpienia nie zainwentaryzowanych elementów
podziemnego uzbrojenia temu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze. Jeżeli teren,
na którym są wykonywane roboty ziemne, me może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. Wszystkie
prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
7. Roboty związane z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych.
Prace związane z budową nie powinny stwarzać zagrożenia związanego z montażem ciężkich elementów prefabrykowanych.
8. Roboty montażowe w zakresie konstrukcji stalowych i żelbetowych elementów wielkowymiarowych.
Prace związane z budową nie powinny stwarzać zagrożenia związanego z montażem w zakresie konstrukcji stalowych i żelbetowych
elementów wielkowymiarowych
9. Instalacje elektryczne i elektroenergetyczne.
Prace związane z budową mogą stwarzać zagrożenia związanego z bliskością instalacji elektrycznych i energetycznych. Instalacje te
wykonywane będą we wszystkich obiektach inżynierskich objętych projektem. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń
występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących
znaleźć się w zasięgu robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak telefoniczne, wodociągowe,
kanalizacyjne i elektryczne powinny być poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, w
której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się instalacje, bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i
sposobu wykonania robót. W trakcie realizacji budowy możliwe jest zagrożenie porażenia prądem podczas prac w miejscach
występowania kabli i urządzeń elektrycznych. Zagrożeniem dla życia mogą być prace prowadzone w wykopach i w ich pobliżu.
Należy zwrócić uwagę w czasie wykonywania prac ziemnych i montażowych. Może bowiem się zdarzyć, że występują uzbrojenia nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbiórkę.
Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia (w tym narzędzia pracy), które nie spełniają wymagań
dotyczących oceny zgodności. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi tec1micznemu, a są eksploatowane na budowie,
powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Zagrożenie może występować podczas prac wykonywanych przy pomocy
dźwigu i koparki i innych sprzętów zmechanizowanych. Zagrożenie będzie występowało podczas wycinki drzew kolidujących z inwestycją
2.5 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien obejmować: szkolenie
pracowników w zakresie BHP, zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami
szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
oraz odzieży i obuwia roboczego. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych. Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,
występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych
w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. Pracodawca oraz każda
kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika
na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno być zakończone egzaminem
sprawdzającym. Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy winien
przeprowadzić instruktaż obejmujący: harmonogram robót, zasady bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożenia występujące podczas
wykonywania prac objętych projektem, czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, zasady udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.
2.5.1 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BHP.
Wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy przechodzą szkolenia wstępne ogólne (instruktaż
ogólny). Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na
określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym
stanowisku pracy. Nie wolno dopuszczać pracowników do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych klasyfikacji lub
potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów i zasad BHP.
2.5.2 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA.
1. Pracownik, który pierwszy zauważy zagrożenie np. pożar, zobowiązany jest natychmiast zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami
– głosem, urządzeniem alarmowym (np. dzwonkiem), przez telefon – innych pracowników i inne osoby przebywające oraz kierownictwo
(w przypadku pożaru również Straż Pożarną).
2. Zaalarmowanie można zlecić innej osobie, samemu zaś przystąpić niezwłocznie do organizacji ewakuacji i likwidacji zagrożenia za
pomocą wszelkich możliwych środków.
3. Jeśli nie ma osoby upoważnionej do objęcia kierownictwa lub jeżeli osoba taka nie przejawia dostatecznej inicjatywy, kierownictwo
akcją powinien przejąć najbardziej energiczny i opanowany pracownik, który zajmie się zorganizowaniem akcji i rozdzieleniem zadań.
4. Pozostali pracownicy i inne osoby przebywające w obiekcie obowiązani są podporządkować się bez zastrzeżeń rozkazom i poleceniom
osoby, która objęła kierownictwo i wszelkie jej polecenia ściśle wykonać. Należy pamiętać, że: w pierwszej kolejności przystąpić do
ratowania ludzi, prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu, należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do strefy objętej pożarem, jeśli
zagrożeniem jest pożar, nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem, w przypadku pożaru, należy usuwać z
zasięgu ognia materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty i nośniki informacji,
5. Po zawiadomieniu służb ratowniczych należy wyznaczyć przewodnika, który będzie oczekiwał przy wejściu do obiektu na przybycie
ratowników i doprowadzi ich na miejsce wystąpienia zagrożenia.
6. Po przybyciu ratowników osoba dotychczas kierująca ratownictwem ma obowiązek krótko poinformować dowódcę przybyłej jednostki o
aktualnej sytuacji, wydanych zarządzeniach, czy istnieje zagrożenie życia ludzi w obiekcie oraz podporządkować się jego rozkazom
podając fakt przekazania kierownictwa akcji do wiadomości wszystkich biorących w niej udział.
7. Przybycie jednostek ratowniczych nie zwalnia pracowników od dalszej pracy w zakresie zwalczania zagrożenia oraz ewakuacji ludzi i
mienia, które to czynności należy ściśle wykonywać w myśl poleceń dowódcy ratowników. Jeżeli dowódca uzna udział pracowników
budynku za zbędny w akcji ratowniczo gaśniczej, należy usunąć się w takie miejsce, aby nie przeszkadzać ratownikom w ich pracy.
8. W czasie prowadzenia akcji wszyscy są zobowiązani do zachowania całkowitego spokoju oraz niedopuszczenia do powstania paniki.
2.5.3 ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY.
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót)
oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: organizować stanowiska pracy

zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, dbać o bezpieczny i
higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku
pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określeń podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie
niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, wykazu prac wymagających szczególnej sprawności
psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: zapewnienia organizacji pracy i
stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych
i uciążliwych, zapewnienia likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i
substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.
2.5.4 ZASADY STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO.
Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się środkami ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków. Powinny one zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi
zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Dokładne wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych zostanie przedstawione w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawcę.
2.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr 47, poz.401 z dn.
19 marca 2003r). Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia przy realizacji inwestycji obejmowały
będą: zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty budowlano-montażowe, roboty rozbiórkowe, adaptacyjne i wykończeniowe,
maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.
2.6.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i
wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienia oświetlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienia właściwej wentylacji, zapewnienia łączności telefonicznej, urządzenia składowisk materiałów i
wyrobów. Teren budowy powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana
do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich składać materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po
których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne
powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy
zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem,
konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia. Nie dopuszcza się sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m –
dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie
przekraczającym 15 kV, 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV, 15,0 m – dla linii o
napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV, 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego
znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w
odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod
względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i odporności izolacji
tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części
elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, przed
uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w
instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń
elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, jeżeli
przewiduje to zawarta umowa. Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i
wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia,
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o
wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10
warstw. Odległość stosów przy składowaniu nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań; 5,0 m - od stałego
stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w
sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów
przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębiania lub
przegrzewania pomieszczeń pracy.
2.6.2 ROBOTY ZIEMNE.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian
wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), potrącenie pracownika lub
osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej). Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji urządzeń

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, 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. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad
powinny znajdować się na wysokości 1,10 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m
można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Bezpieczne nachylenie ścian
wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,
teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, wykopu
dokonuje się na terenach osuwiskowych, głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m
od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna
przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w
odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków transportowych
obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie
powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju,
jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio przygotowanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej
1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczanie osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną,
2.6.3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE. NIE DOTYCZY.
2.6.4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ADAPTACYJNE I WYKOŃCZENIOWE.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu powyższych robót : kontakt z czynnikiem biologicznym zagrażającym bezpieczeństwu i
zdrowiu. Pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice
wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu,
niezbędną do wykonywania pracy.
2.6.5 MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU BUDOWY.
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: pochwycenie kończyny
górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez łyżkę koparki przy
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porażenie
prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne
urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn i urządzeń.
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać
wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:
zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, osłonięte w okresie zimowym.
Dokładne wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zostanie przedstawione w „Planie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia” opracowanym przez Wykonawcę.

3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późn. zm)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.z 2000r, Nr 122 poz. 1321 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. z 2002r, Nr 151 poz. 1256)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.z1996r, Nr 62 poz. 285)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej
sprawności psychofizycznej (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 287)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane
przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 288)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. z 1996r, Nr 62 poz. 290)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. z 1996r, Nr 60 poz. 278)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz.U. z 1997r,Nr 129 poz. 844 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r,Nr 118 poz. 1263)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi
technicznemu (Dz.U. z 2002r, Nr 120 poz. 1021)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utratę mocy prawnej rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.z
2003r, Nr 13 poz. 93) z dniem 19 września 2003 r.
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Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Projekt zagospodarowania terenu

5

1:500
12.2016

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

PVC200
L=12.80m
i=0.5%

232.10
S11 228.20

232.13
S10 228.26

231.51
S12 227.92
PVC200
L=55.30m
i=0.5%

PVC200
L=39.20m
i=0.5%

231.10
S13 227.73

230.40
S14 227.43

PVC200
L=58.60m
i=0.5%

PVC160
L=6.00m
i=5%
PVC160
L=9.90m
i=5%

PVC200
L=48.70m
i=0.5%

230.48

S14.1 228.10
230.60

S14.2 228.60

229.43
S15 226.89
PVC200
L=45.40m
i=1.2%

PVC200
L=38.60m
i=2.2%

228.60
S16 226.04

227.87
225.34

S17
LEGENDA:

PVC200
L=43.90m
i=1.6%

PVC200
PVC160
PE110/160
S - proj. studnia rewizyjna
SR
PP
SOD - proj. studnia odpow. - napow.

STUDNIA S9 WYKONANA W 2020 R

PVC200
L=48.40m
i=0.5%
DO REALIZACJI
UL. INWESTYCYJNA +
DALSZY ODCINEK
NA ARK. 8

232.25
S9 228.51

ZREALIZOWANE W 2020 R
Z ZAZNACZONYM WYJĄTKIEM

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Projekt zagospodarowania terenu

6

1:500
12.2016

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

PVC200
L=50.00m
i=0.5%

PVC200
L=48.50m
i=0.5%
225.90
S50 223.55

426.00m
PE110 L=

226.20
S51 223.31

SOD2

PVC200
L=50.30m
i=0.5%

PVC200
L=50.00m
i=1.2%
225.60
S52 223.06

225.00
S53 222.46

PVC200
L=50.00m
i=2%
224.00
S54 221.46

PVC200
L=50.00m
i=2%
223.00
S55 220.46

PVC200
L=46.90m
i=0.5%

223.12
S56 220.22

PVC200
L=32.00m
i=0.5%
223.20
S57 220.06
LEGENDA:

PE110 L=426.00m

PE110 L=426.00m
100.80 PP2
98.90

PVC200
L=7.60m
i=0.5%

PVC200
PVC160
PE110/160
S - proj. studnia rewizyjna
SR
PP
SOD - proj. studnia odpow. - napow.

UL. STALOWA DO REALIZACJI
W RAMACH POLSKIEGO ŁADU
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
PRZEPROJEKTOWANIE

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Projekt zagospodarowania terenu

7

1:500
12.2016

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

UL. INWESTYCYJNA DO REALIZACJI
W RAMACH POLSKIEGO ŁADU
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
PRZEPROJEKTOWANIE

LEGENDA:
PVC200
PVC160

232.36
S8 228.75

PVC200
L=48.40m
i=0.5%

232.48
S7 229.00
PVC200
L=50.00m
i=0.5%

PVC200
L=49.90m
i=0.5%

232.60
S6 229.25
PVC200
L=50.00m
i=0.5%

232.56
S5 229.50
PVC200
L=50.00m
i=0.5%

232.51
S4 229.75
PVC200
L=50.00m
i=0.5%

232.47
S3 230.00
PVC200
L=50.00m
i=0.5%

232.43
S2 230.25

PE110/160

232.40
S1 230.40

S - proj. studnia rewizyjna
SR

PVC200
L=30.50m
i=0.5%

PP
SOD - proj. studnia odpow. - napow.

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Projekt zagospodarowania terenu

8

1:500
12.2016

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Profil sieci kanal. sanit.

9

1:100/500
Data:

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Profil sieci kanal. sanit.

10

1:100/500
Data:

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Profil sieci kanal. sanit.

11

1:100/500
Data:

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Profil sieci kanal. sanit.

12

1:100/500
Data:

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Profil sieci kanal. sanit.

13

1:100/500
Data:

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Profil sieci kanal. sanit.

14

1:100/500
Data:

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Adres
obiektu:

15
-

12.2016

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

min. 200 mm

920

Rura teleskopowa PVC-u

Rura trzonowa z PVC

kineta z PVC, PE lub PP

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Adres
obiektu:

16
-

12.2016

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Schemat zabezpieczenia kabli

17
-

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

Adres
obiektu:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Schemat zabudowy rury ochronnej

18
-

12.2016
Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

5

1

2

4
3

2

1

1.
2.
3.
4.
5.

Inwestor:

Gmina Krzepice,

Nr
ark.:

Zadanie:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przykanalikami w Krzepicach,

Skala:

m. Krzepice, gm. Krzepice,

Data:

Adres
obiektu:

19
-

12.2016

Przedmiot
rysunku:
Projektant:

Podpis:

upr. LUB/0386/PBS/15
Podpis:

upr. 278/Lb/99

