
I. CZĘŚĆ OPISOWA

1 DANE OGÓLNE

1.1 Dane ogólne, przedmiot opracowania
Całość przedsięwzięcia polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1714 O –

ul.Wiejskiej w miejscowości Dębska Kuźnia, Gmina Chrząstowice. Zamierzona przebudowa
obejmuje budowę jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem i remont nawierzchni jezdni.
      Podstawowym celem zamierzenia jest poprawa bezpieczestwa ruchu pieszego 
i samochodowego oraz odwodnienie przedmiotowego cigu komunikacyjnego. 
      Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1300m.

Droga zlokalizowana jest wzdłuż zabudowy mieszkaniowej. Zabudowę obrzeży drogi
stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi, oddzielone w
większości od pasa drogowego ogrodzeniami.

Przedmiotem niniejszej części branżowej jest kanalizacja deszczowa do odwodnienia odcinka
drogi objętego projektem przebudowy.

1.2 Ogólna charakterystyka sposobu odprowadzania ścieków deszczowych
Ścieki deszczowe z objętego projektem odcinka drogi odprowadzane będą  poprzez wpusty

deszczowe z osadnikami do kanałów deszczowych rurowych.
Wody opadowe będą odprowadzane w sposób nastpujcy:
{ z odcinka drogi o długości 196m od ul. Ozimskiej (drogi krajowej) do linii kolejowej

PKP – do gruntu poprzez wsiąkanie za pomocą projektowanych studzienek chłonnych;
{ z odcinka drogi o długości  1091m od linii kolejowej PKP do mostu nad ciekiem

Ptaszkówka,  – do cieku Ptaszkówka projektowaną kanalizacją deszczową.

1.3 Ilość ścieków deszczowych - odbiorniki
Ilość ścieków  deszczowych obliczono dla opadu o prawdopodobiestwie p = 50% - raz na 

dwa lata, c=2 t=15minut
Q = q x y x F
q- natężenie deszczu =130 l/sxha (deszcz o prawdopodobieństwie p=50%, raz na       

  dwa lata, c=2 t=15minut)
  y - współczynnik spywu

F - powierzchnia zlewni niezredukowana (ha)
Odprowadzanie wód opadowych z odcinka drogi o dugości 196m od ul.Ozimskiej (drogi

krajowej) do linii kolejowej PKP - do gruntu poprzez wsiąkanie za pośrednictwem studzienek
chłonnych
     - powierzchnia jezdni - ok.     0,12 ha y=0,95
     - powierzchnia chodnika - ok.     0,05 ha, y=0,95
      - powierzchnia poboczy - ok.     0,12 ha, y=0,60
      - powierzchnia terenu zabudowy - ok.     0,10 ha, y=0,60  

Q = 130x(0,12x0,95+0,05x0,95+0,12x0,60+0,10x0,60) = 38 l/s     
Odprowadzanie wód opadowych z odcinka drogi o dugości 1091m od linii kolejowej PKP do

mostu nad ciekiem Ptaszkówka,  – do cieku Ptaszkówka
      - powierzchnia jezdni - ok.     0,66 ha y=0,95
      - powierzchnia chodnika - ok.     0,25 ha, y=0,95
      - powierzchnia poboczy - ok.     0,60 ha, y=0,60
      - powierzchnia terenu zabudowy - ok.     0,90 ha, y=0,60    

Q = 130x(0,66x0,95+0,25x0,95+0,60x0,60+0,90x0,60)=230l/s
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1.4 Zakres rzeczowy - główne elementy 
{ przewody grawitacyjne X-Stream D500 mm L = 244,0 m
{ przewody grawitacyjne X-Stream D400 mm  L = 420,5 m
{ przewody grawitacyjne X-Stream D300 mm   L = 468,0 m
{ przewody grawitacyjne X-Stream D250 mm   L =     8,0 m
{ przewody grawitacyjne PVC kl. S D160 mm  L = 249,0 m
{ drenaż D200 mm rura drenarska z oplotem z włókna kokosowego L= 215,5 m
{ wpusty deszczowe nowe Wp - szt. 52
{ wpusty deszczowe istniejące do wymiany na nowe W - szt. 2
{ odwodnienie liniowe WL - szt. 1

1.5 Kolejność realizacji
Budowę obiektów liniowych rozpocząć należy od najniższych punktów sieci kanalizacyjnej

i prowadzić ją w kierunku wzrastających rzędnych dna kanałów.

1.6 Uzbrojenie terenu robót
{ sieć wodociągowa;
{ kable elektroenergetyczne;
{ kable telekomunikacyjne;
{ kanalizacja sanitarna;
{ kanalizacja deszczowa;
{ słupowe linie telekomunikacyjne i elektryczne;

Wymienione uzbrojenie pokazano na aktualizowanej mapie zasadniczej w skali 1:500 oraz na
profilach podłużnych projektowanej sieci. W pobliżu istniejącego uzbrojenia obcego wykonawca ma
obowiązek wykonywania robót ziemnych ręcznie.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane rurociągi są obiektami podziemnymi i nie wprowadzają zmian do istniejącego

zagospodarowania terenu. Nawierzchnie terenu na trasie obiektów liniowych, po zakończeniu robót
zmodernizowane zostaną zgodnie z częścią drogową projektu.

2 PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA

2.1 Materiał rur sieci kanalizacyjnej
Kanały wykonać z następujących rodzajów rur:
{ kanały główne - z rur dwuściennych PP X-Stream ze specjalnie wyprofilowanym

kielichem redukującym siłę wcisku o 50%  przy zachowaniu pełnej szczelności (wg
wymagań PN-EN 476),
{ Przyłącza wpustów i podłączenia studzienek chłonnych - z rur kanałowych z PVC klasy

SN 8 do łączenia na uszczelkę gumową.

2.2 Studzienki kanalizacyjne
Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych

o średnicach D1200mm. Studzienki wykonać należy zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki
kanalizacyjne, jak dla gruntów nawodnionych i warunków korozyjnych. Na płytach pokrywowych
studzienek osadzić włazy kanałowe w/g PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i
badania: DN600mm, klasy D400kN. Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej
generacji z B40, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach
rur przez ściany.
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2.3 Wpusty deszczowe
Zaprojektowano wpusty deszczowe z prefabrykowanych elementów betonowych D500mm  

z betonu B40 oraz krat żeliwnych z dopływem górnym (tradycyjnych - powszechnie stosowanych)
klasy D400kN, wpusty wykonywać z osadnikami z h=60cm. 

2.4 Drenaż
W miejsce istniejącego rowu przydrożnego, zgodnie z planem sytuacyjnym ułożyć drenaż z

rur drenarskich z filtrem z włókna kokosowego o średnicy D200mm o cechach jakościowych takich
jak cechy rur drenarskich Wavin Metalplast Buk Sp. z o.o. Drenaż układać w obsypce, ze spadkami
podanymi na planie sytuacyjnym.

Na ciągach drenażowych zabudować studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o
średnicy  rury trzonowej D315mm. Studzienki montować zgodnie z instrukcją ich producenta.
Stosować włazy klasy D400kN. Na złączach poszczególnych elementów stosować uszczelki. 

2.5 Posadowienie i obsypka przewodów
Przewody kanalizacyjne posadowić na 15cm zagęszczonej podsypce  piaskowej i zasypać

piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągu . Zasypkę wykopów do 30cm ponad wierzch
rury wykonywać ręcznie, piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym
zagęszczaniem każdej warstwy.

2.6 Studzienki chłonne
Studzienki chłonne wykonać zgodnie z rysunkiem nr 7 oraz zgodnie z PN-91/B-10729

Studzienki kanalizacyjne, z elementów prefabrykowanych nowej generacji z minimum B40, z
wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany.

Na płytach pokrywowych studzienek chłonnych osadzić włazy kanałowe D600mm w/g
PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania: klasy D 400kN.

Pierścienie odciążające pod płytami pokrywowymi posadawiać na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem.

2.7 Piaskownik P
Przed włączeniem rowu przydrożnego do kanału deszczowego w miejscu pokazanym na

planie sytuacyjnym zabudować piaskownik P. Piaskownik wykonanć jako typowy obiekt w postaci
koryta betonowego z betonu B35 o szerokości w świetle 40cm, głębokości użytecznej 30cm i długości
użytecznej 300cm. Skarpę o nachyleniu 1:1,5 wlotu rury kanalizacyjnej D400mm umocnić kostką
brukową 16/18 niereguralną, kamienną ze spoinowaniem zaprawą cementową, ułożoną na 15cm
podsypce piaskowej i warstwie geowłókniny.

2.8 Obudowa wylotu W kanału deszczowego D500mm do cieku Ptaszkówka 
Obudowę wylotu W kanału deszczowego D500mm do cieku Ptaszkówka wykonać zgodnie z

rysunkiem nr 8. Rejon wylotu umocnić kostką brukową 16/18 niereguralną, kamienną ze
spoinowaniem zaprawą cementową, ułożoną na 15cm podsypce piaskowej i warstwie geowłókniny.

2.9 Roboty montażowe
Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych wykonywać zgodnie z:
{ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
{ Instrukcjami producentów stosowanych rur kanalizacyjnych i innych materiałów.

3 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

3.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wytycznymi, normami,

uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace
wykonywać zgodnie z:

4



{ Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 ,
poz. 401)
{ Rozporządzeniem 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. Nr 118, poz. 1263)

3.2 Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i

widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane
przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.

Przed rozpoczęciem robót należy:
{ zapoznać się z warunkami uzgodnień załączonych do niniejszego projektu;
{ zapoznać się z planszą zbiorczą uzbrojenia;
{ teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie

oznakować;
{ powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu i właścicieli działek o terminie

rozpoczęcia robót.

3.3 Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopów
Przed rozpoczęciem wykopów na terenach o nawierzchni utwardzonej przeprowadzić jej

rozbiórkę - na szerokości wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych. Na pozostałych
terenach usunąć warstwę humusu.

Na całej trasie projektowanych przewodów wykonywać wykopy o ścianach pionowych
umocnionych szalunkami płytowymi a w miejscach robót prowadzonych ręcznie umocnionych
wypraskami stalowymi i rozporami.

Roboty ziemne prowadzić ręcznie:
{ w miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew, słupów oraz na

skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym;
Na pozostałych odcinkach wykopy wykonywać mechanicznie.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z przepisami zawartymi w:
{ PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;
{ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych         

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;
{ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
{ Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
{ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
Urobek przewidziany do wykorzystania odwozić lub składować oddzielnie, nadmiar urobku

wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora.
Przed przystąpieniem do wykonywania poszczególnych odcinków kanalizacji, dokonać

odkrywek istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z projektowanymi przewodami oraz
ustalić poprzez zaniwelowanie, jego rzeczywiste położenie wysokościowe. Na profilach w niniejszym
projekcie usytuowanie wysokościowe istniejącego uzbrojenia niezaniwelowanego naniesiono
orientacyjnie - jego rzeczywiste położenie nie jest nieznane. W przypadku stwierdzenia kolizji
wysokościowej istniejącego uzbrojenia z uzbrojeniem projektowany należy dokonać korekty spadków
(w przypadkach w których jest to możliwe) z udziałem projektanta.
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W miejscach kolizji istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną kanalizacją (w
przypadkach w których nie można dokonać korekty spadków kanalizacji), wykonać przełożenia
fragmentów istniejącej sieci wodociągowej . Przełożenia wykonać poprzez wykonanie nowych
odcinków rurociągów zastępujących odcinki stare.

Nowe odcinki sieci wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości
systemu PE100 do wody zimnej PN 10 (SDR 17). Stosować rury z PE100 oraz kształtki systemu
PE100 zgrzewane - trójniki, łuki, tuleje kołnierzowe. 

Istniejące nawierzchnie drogowe przed przystąpieniem do wykonywania wykopów rozebrać
(na szerokości wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach istniejących) a następnie odbudować do
stanu istniejącego.

Zasypka wykopów pod rurociągi lokalizowane w drogach, w strefie głębokości od poziomu
koryta drogi do 1,0m poniżej tego koryta, musi być wykonana zgodnie z PN-S-02205: 1998 gruntem
sypkim przepuszczalnym o WP>35. 

Warunki hydrogeologiczne są zmienne w czasie. Odwadnianie dostosowywać należy do
warunków lokalnych występujących w czasie prowadzenia robót.

Długości odcinków realizacyjnych budowanych rurociągów, dostosowywać do miejscowych
warunków gruntowo-wodnych. Wodę odpompowywać do rowów i kanałów deszczowych. Stosować
pompy o napędzie spalinowym lub elektrycznym i odcinki przewodów tłocznych o długości do 50 m.
W przypadku stosowania pomp o napędzie elektrycznym energię pobierać z elektrowni polowych.
Zaleca się odwadnianie wykopów w następujący sposób, który przyjęto do celów kosztorysowych:
{ na najgłębiej usytuowanych odcinkach obiektów liniowych  zestawem składającym się z

instalacji igłofiltrowej IgE-81, pompowego agregatu igłofiltrowego AI-81, przewodu
tłocznego z PVC zbrojonego.
{ na pozostałej długości wykopów - stosownie do warunków które wystąpią w czasie

prowadzenia robót - stosować pompowanie bezpośrednio z wykopów.

Opracował
inż. Jerzy Król
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