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1. Podstawa i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie branżowe dotyczy budowy sieci uzbrojenia podziemnego w 

szczególności budowy kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 

1756 O w m. Polska Nowa Wieś. 

 

2. Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejącego. 
2.1. Granice terenu objętego projektem. 

 

Realizacja inwestycji – rozbudowa drogi oraz odwodnienia nawierzchni  odbywać się 

będzie na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania. 

Na załączonej mapie w skali 1:500 stanowiącej projekt zagospodarowania 

komunikacyjnego drogi pokazano projektowany zakres robót. 

 

2.2. Charakterystyka techniczna istniejącego zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
 

W pasie drogowym  występuje istniejące uzbrojenie w postaci: 

 sieć kanalizacji sanitarnej 

 sieć wodociągowa 

 kable elektroenergetyczne 

 kable telekomunikacyjne 

 

3. Charakterystyczne dane o przydatności gruntu do celów budowy 
 

Dane geologiczne przyjęto według opracowania „Opinia geotechniczna  dla oceny 

geotechnicznych warunków realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1756 O w m. Polska Nowa Wieś” wykonane przez Zakład Usług 

Geologicznych GRUNT 45-054 Opole ul. Grunwaldzka 3A. 

W podłożu rozpoznanym do gł. 2,5 – 5,0  m ppt stwierdzono występowanie 

wzajemnie przewarstwiającyh się osadów gliniastych w stanie plastycznym i 

twardoplastycznym oraz piaszczysto – żwirowych średnio zagęszczone.  Grunty rodzime 

stanowią nośne podłoże budowlane. 

Grunty te zalicza się do kategorii urabialności II - III. 

W zbadanym podłożu na odcinku projektowanej kanalizacji stwierdzono 

występowanie wody gruntowej na części obszaru  głębokości 1,2-2,0  m p.p.t. Na 

pozostałym obszarze wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono 

Głębokość przemarzania podłoża dla rozpatrywanego terenu wynosi hz=1,0 m p.p.t.  

 

4. Projektowane rozwiązania techniczne 
4.1. Sieć kanalizacji deszczowej 

 
Dostateczne odwodnienie jezdni zapewnione jest przez wykształcenie jezdni 

zarówno w spadku podłużnym jak i poprzecznym. 
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Dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych projektuje się nową sieć kanalizacji 

deszczowej obejmującą w szczególności: 

 budowę kanałów deszczowych 

 budowę wpustów deszczowych 

 budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów do kanałów 

deszczowych 

 budowę przykanalików odprowadzających wody opadowe z wpustów bezpośrednio 

do rowów drogowych 

 budowę wylotów wód opadowych 

 budowę osadników na wlocie rowów drogowych do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. 

 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego  

Kanalizację deszczową grawitacyjną projektuje się z rur z tworzyw PP/PE do 

kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200, 300, 400 i 500  mm. 

Ponadto wykorzystuje się istniejącą kanalizacje deszczową poprzez włączenie do 

projektowanego kanału deszczowego. 

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje: 

 Kanalizacja deszczowa 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.500 mm 443,0 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.400 mm 317,5 m 

 kolektory  kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr.300 mm 465,0 m 

 przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PP/PE SN8 śr. 150 mm 210,0 m 

 osadnik betonowy φ 1500 mm 

 studzienki rewizyjne φ 1000 mm betonowe 33 szt. 

 studzienki ściekowe betonowe φ 500 mm 

z wpustami ulicznymi 50 szt. 

 wlot rowu do kanału z osadnikiem 2 szt. 

 obudowa wylotów przykanalików φ 150 mm 1 szt. 

 zbiornik retencyjno rozsączający 1 szt 

 Przebudowa sieci wodociągowej 

 przewody z rur z PEHD RC SDR17 śr. 160 mm 185,0 m 

 przewody z rur z PEHD RC SDR17 śr. 110 mm 32,5 m 

 przyłącza z rur z PEHD RC SDR17 śr. 32 mm 13,5 m 

 hydranty nadziemne DN 80 mm 1 szt. 

 zasuwy DN 100 mm 3 szt. 

 zasuwy DN 32 na przyłączach 2 szt. 

 

4.2. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 
 

Studnie rewizyjne na kolektorach 
Studnie rewizyjne projektuje się w tradycyjnym wykonaniu z kręgów żelbetowych 

z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym, samopoziomującym  600 mm typu 

ciężkiego z żeliwa szarego, mające pokrywy z wypełnieniem z betonu klasy co najmniej 

C35/45. Włazy te musza spełniać warunki określone w PN-EN-124:2000 lub posiadać 

deklarację zgodności. Nie stosuje się włazów z zamknięciem na śruby typu imbus.  

Dolny odcinek komory roboczej (na wysokości wejścia kanałów h= 0,5  0,8 m), płytę 

denną oraz kinetę , projektuje się jako monolityczne – szczególnie przy zabudowie studni na 
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istniejących kanałach, rozwiązanie typowe II/1A wg KB4, lub komorę z kinetą 

prefabrykowaną. 

Przykanaliki deszczowe 

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia ścieków opadowych ze studzienek 

ściekowych odwadniających nawierzchnie dróg. 

Materiał do wykonania przykanalików to rury PE/PP SN8 śr. 150 mm. Rury należy 

układać ze spadkiem projektowanym w kierunku kolektora. Rzędne włączenia przykanalików 

wg. profili i map zasadniczych załączonych w części graficznej. Połączenie przykanalików z 

kolektorem poprzez studzienki rewizyjne. 

Studzienki ściekowe  500 mm na przykanalikach 

Dla przejęcia wód opadowych z terenu ulic projektuje się studzienki ściekowe z 

wpustami ulicznymi. Studzienka ściekowa, betonowa średnicy 500 mm z osadnikiem. 

Studzienki wyposażyć w standardowe wpusty uliczne z żeliwa szarego z kratą uchylną 

mocowaną na zawiasie zabezpieczającym przed kradzieżą, klasy D400 oraz wpusty 

półchodnikowe z boczne klasy C250.  

Betonowe studzienki ściekowe należy montować w przygotowanym wykopie, 

bezpośredniona podsypce piaskowej. Zwieńczenia wpustów ściekowych powinny spełniać 

wymagania normy PN – EN 124:2000. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu 

ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. 

Włączenie do kolektorów zgodnie z rzędnymi wg. profili załączonych w części 

graficznej opracowania. 

Wyloty kanalizacji deszczowej 

Ścieki opadowe odprowadzone zostaną do odbiornika – rowu drogowego za 

pośrednictwem wylotu przykanalika średnicy 150 mm.  

W obrębie wylotu przykanalika dno rowu ubezpieczone betonowymi płytami 

ażurowymi gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 10 cm, skarpy rowu 

ubezpieczone kostką granitową wys.  10 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 10 cm. 

Osadnik na wlocie rowu do projektowanej kanalizacji deszczowej 

Projekt drogowy przewiduje włączenie rowu przydrożnego do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. Włączenie do projektowanej kanalizacji przewiduje się wykonać 

poprzez studzienkę rewizyjną betonową. Na wlocie do studzienki zaprojektowano osadnik 

betonowy z kratą. 

 

Urządzenia rozsączające 

Urządzenia rozsączające stanowią skrzynki rozsączające z tworzyw sztucznych. System 

skrzynek rozsączających przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez 

jej retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. W skład 

systemu wchodzą skrzynki o wymiarach 1200x600x300 mm łączone za pomocą zatrzasków 

w moduły (w pionie i w poziomie), owijane geowłókniną, sytuowane w wykopie na podsypce 

żwirowej i przy gruntach słabo przepuszczalnych w obsypce żwirowej. 

Na końcu zespołu skrzynek wykonać odpowietrzenie za pomocą rury PVC-U dz 160 

mm, którą należy wyprowadzić do granicy pasa drogowego i zakończyć wywiewką 

wyprowadzona ponad poziom trenu ok. 0,5 m. Przewód odpowietrzający pełnić będzie 

również funkcję rewizyjną. 
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Obliczenie ilości niezbędnych skrzynek określono metodą obliczeniową wg ATV-

DVWK-A 138: 

𝑳 =
𝑨𝒏 × 𝟏𝟎−𝟕 × 𝒓𝒅 ×𝑫 × 𝟔𝟎

(𝒃 × 𝒉 × 𝒔𝒓 + (𝒃+ (
𝒉
𝟐
))× 𝑫 × 𝟔𝟎 × (

𝒌𝒇
𝟐
)))

 

gdzie: 

L    - długość skrzynek rozsączających [m] 

An  = 1620  - powierzchnia zlewni zredukowana [m
2
] 

rd   = 152,05 - natężenie deszczu [l/s*ha] 

D   = 15 - czas trwania deszczu [min] 

b   = 0,60 - szerokość skrzynek rozsączających 

h   = 0,30 - wysokość skrzynek rozsączających [m] 

sr  = 0,955 - współczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsączających 

kf  = 1,0*10
-3

 - współczynnik filtracji gruntu [m/s] dla pospółek 

 

𝐿 =
1620 × 10−7 × 152,05 × 115 × 60

(0,6 × 0,3 × 0,955 + (0,6 + (
0,3
2 )) × 15,0 × 60 × (

0,001
2 ))

= 50,14𝑚 

 

Przy długości 1 skrzynki równej 1,2 m niezbędna ilość skrzynek wyniesie 41,78 szt., 

przyjęto 42 szt. Przy założeniu ustawienia modułu 2 skrzynek w pionie i 3 w poziomie 

długość systemu rozsączania wyniesie 8,4 m. 

 

4.3. Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 
 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy wytyczyć 

geodezyjnie w terenie.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami: PN-B-06050 „Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne.”, PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów wodociągowych i 

kanalizacyjnych” BN-83/8836-02 „ Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania przy odbiorze”.  

Wykopy przyjęto wykonać mechanicznie, o ścianach pionowych z pełnym 

umocnieniem ścian wykopów.  Przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem należy 

wykonać wykopy kontrolne. Ściany wykopów liniowych zabezpieczać stalowymi 

boksami szalunkowymi. Wielkość szalunków należy dostosować do wymiarów wykopów. 

Umocnione wykopy wyposażyć w drabiny. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać 

przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem w celu określenia 

rzeczywistych głębokości posadowienia i w razie potrzeby skorygować rozwiązania 

projektowe. 

Wykopy ręczne wykonywać na zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego i 

do linii napowietrznych. W pobliżu drzew roboty wykonywać w sposób nie narażający na 

uszkodzenie systemów korzeniowych. 

Wszystkie przewody podziemne napotkane w obrębie wykonywanych wykopów 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod 

nadzorem ich właścicieli.  Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie wykopów na 

uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, należy w czasie robót ziemnych 

zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienie na nie zinwentaryzowane 

uzbrojenie, powiadomić właściwe służby. 
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Projektowane rurociągi należy układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypać 

piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy wykonać ręcznie i 

zagęścić Wykopy zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 20 cm do wskaźnika 

zagęszczenia na terenach zielonych do Is=0,95, a na terenie dróg i chodników do Is=1,02. 

Do obsypki należy użyć wyłącznie gruntów piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. 

Betonowe komory studzienek i separatorów  należy montować w przygotowanym 

wykopie, bezpośrednio na podsypce piaskowej. Po zakończeniu prac związanych z 

budową sieci należy wykonać nawierzchnię zgodnie z opracowaniem drogowym. 

Wyniki badań współczynników zagęszczenia gruntu przedłożyć administratorom dróg. 

Sposób osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia zasypki musi uwzględniać : 

- stan techniczny obiektów kubaturowych w rejonie robót, 

- sposób fundamentowania obiektów jw., 

- odległość obiektów kubaturowych od wykopu, 

 Wszystkie rozwiązania, które mają być zastosowane, wymagają wcześniejszego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela. 

W  przypadku wystąpienia wód gruntowych (zwłaszcza po intensywnych opadach 

deszczu) odwodnienie wykopu należy    wykonać powierzchniowo przy zastosowaniu 

instalacji pomp z przystawkami  samozasysającymi z napędem spalinowym oraz instalacji 

igłofiltrowej IgE-81.  Czas pracy i ilość igłofiltrów ustali się na roboczo z inwestorem. 

Wodę z odwodnienia wykopów odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej lub 

istniejących rowów. 

 

4.4. Kolizje z urządzeniami obcymi. 
 

Pod projektowaną nawierzchnią usytuowana jest istniejąca sieć wodociągowa śr. 

110 mm. Projekt przewiduje przełożenie tej sieci poza nawierzchnie projektowanej drogi. 

Projektuje się wykonanie nowej sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 RC śr. 110 i 160 

mm o połączeniach zgrzewanych. 

Zakres przebudowy obejmuje: 

 przewody z rur z PEHD RC SDR17 śr. 160 mm 185,0 m 

 przewody z rur z PEHD RC SDR17 śr. 110 mm 32,5 m 

 przyłącza z rur z PEHD RC SDR17 śr. 32 mm 13,5 m 

 hydranty nadziemne DN 80 mm 1 szt. 

 zasuwy DN 100 mm 3 szt. 

 Zasuwy DN 32 na przyłączach 2 szt. 

 Włączenie do istniejącej sieci przewidziano zrealizować poprzez wcinkę i zabudowę 

na istniejącym przewodzie trójnika T100/100/100 oraz zasuwy DN 100 mm.  

Rurociągi układać ze spadkiem zgodnym ze spadkiem terenu lecz nie mniejszym jak 

4,0 . Głębokość  układania sieci przyjęto zgodnie z PN-81/B-10725  "Wodociągi. Przewody  

zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przykrycie przewodów winno być równe 

głębokości przemarzania powiększonej o 0,40 m i średnicę rury. Zgodnie z PN-81/B-0302 

teren objęty opracowaniem znajduje się w strefie przemarzania do głębokości 1,0 m. Stąd 

głębokość układania przewodów wyniesie średnio 1,00 + 0,40 + 0,11= 1,51 m. Przewody 

układać na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Z uwagi na zastosowanie rur typu RC 

nie jest wymagana obsypka rurociągu. 

Przed zasypaniem sieci oznaczyć ich przebieg taśmą lokalizacyjno – wykrywczą 

koloru niebieskiego z zatopiona wkładką metalową. Taśmę ułożyć 30 cm nad grzbietem rury.  
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Armaturę oznakować tabliczkami informacyjnymi na słupku stalowym. 

Uzbrojeniem sieci wodociągowej jest armatura potrzebna do prawidłowego 

funkcjonowania i eksploatacji sieci – hydranty nadziemne DN80 oraz zasuwy żeliwne 

DN100.  

Przyłącza do istniejących posesji zabezpieczyć zasuwą odcinającą DN 32 

zlokalizowana poza pasem jezdni. 

Mogą wystąpić również kolizje z pozostałymi istniejącymi sieciami. Ewentualne kolizje 

zlikwidować poprzez przełożenie istniejących przewodów z użyciem rur i kształtek średnicy i materiału 

zastosowanych w tych przewodach. 

 

4.5. Wytyczne do realizacji robót kanalizacyjnych  

 

Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy wytyczyć geodezyjnie 

w terenie.  

 

Montaż sieci kanalizacyjnej. 

Do budowy przewodów kanalizacyjnych mogą być użyte rury i kształtki nie 

wykazujące uszkodzeń, pęknięć oraz rys na powierzchniach. Przewody układać na gruncie 

sypkim (piasek) grubości 20 cm zachowując spadki zgodny z projektem.  

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia prac budowlanych  

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach 

zasięgów koron istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia 

uszkodzeń systemów korzeniowych z zachowaniem poniższych uwag: 

- Cięcia korzeni mniejszych, o średnicach do 2 cm zabezpieczamy, po oczyszczeniu, 

dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy 

Dendromal.  

- Ciecia korzeni o średnicy większej niż 2 cm powinny być dodatkowo zabezpieczane 

(nasączonymi preparatami grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulegających z 

czasem rozkładowi w glebie - np. z tkaniny jutowej. 

- Nie dopuszcza się możliwości składowania pod koronami drzew materiałów 

budowlanych lub mas ziemnych, a także nie dopuszcza się pod nimi postoju maszyn 

budowlanych.  

- Prace związane z zabezpieczeniem drzew przy głębokich wykopach, należy 

wykonywać pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora zieleni, i każdorazowo 

podjąć decyzję o zastosowaniu ekranów korzeniowych lub odciągów linowych. 

- Pnie pojedynczych drzew zostaną przed rozpoczęciem robót zabezpieczone poprzez 

obłożenie deskami o wysokości minimum 1,5m, ściśle przylegającymi do całej 

powierzchni pnia, zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat jutowych lub 

słomianych grubości nie mniejszej niż 5 cm, 

 

Ogólne wytyczne realizacji 

1. Trasę sieci i obiektów należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. 

2. Dokonać odkrywek kolidującego uzbrojenia. 

3. Roboty wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 



 

Rozbudowa DP 1756 O w m. Polska Nowa Wieś – kanalizacja deszczowa 9 
 

4. Przed zasypaniem sieci dokonać pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektów. 

5. Teren po zakończeniu robót uporządkować. 

6. Roboty prowadzić zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725. 

7. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego muszą zostać uzgodnione z 

projektantem. 

Wszelkie użyte materiały i muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

z wymaganiami Polskich Norm lub aprobat technicznych.  
 

Klauzula 

Pracownia Projektowa PROKOM, informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące 

uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w 

trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach 

lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia 

robót ziemnych bez nadzoru. Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do 

wykonania robót zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w 

dokumentacji, zapoznać się z wskazanymi normami, zgłosić się do właściciela-użytkownika 

uzbrojenia (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, 

gazociągów itd.) w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi 

robotami, terminów i technologii wykonania robót, Wykonawca robót winien żądać od 

właściciela dokładnego zlokalizowania jego uzbrojenia, winien potwierdzić ten fakt ręcznymi 

przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika budowy oraz w przypadku rozbieżności stanu 

istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór projektowy i inwestorski. 

Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 

 

5. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze 
 

 Emisja gazu do powietrza. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 

powietrze.  

 Hałas. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na poziom hałasu.  

 Skażenie gleby i wód gruntowych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 

wody powierzchniowe.  

 Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące. Realizowane przedsięwzięcie nie 

będzie źródłem zagrożenia elektromagnetycznym źródłem niejonizującym.  

Projektowana Inwestycja nie należy do mogących pogorszyć stan środowiska wg 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie określania rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko (Dz. U. nr 179 poz. 1490 z dnia 29 października 2002 r.). 
 

6. Gospodarka odpadami 
 

     a) Etap realizacji 

Na etapie realizacji powstają dwie grupy odpadów, z których jedna to odpady w 

postaci mas ziemnych usuwanych w związku z realizacją inwestycji, a druga to typowe 

odpady budowlane takie jak: gruz betonowy, resztki rurociągów (z cięcia, skrawania), 

materiały izolacyjne itp. Odpady gruntowe z pierwszej grupy należy wykorzystać do 

niwelacji terenu, nadmiar zdeponować na składowisku odpadów komunalnych. Odpady z 

drugiej grupy powinny być gromadzone z zachowaniem zasad segregacji a następnie powinny 

być zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych. 
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     b) Etap eksploatacji inwestycji 

- Odpady inne niż niebezpieczne: 

 kod 19 09 04 – zmieszane odpady z budów, remontów i demontażu.  
 

7. Dane o ochronie zabytków 
 

Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się w obrębie ochrony konserwatorskiej. 

Jednakże, jeżeli w trakcie robót zostaną odkryte stanowiska archeologiczne, to należy fakt ten 

zgłosić do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, do Państwowej Służby Ochrony Zabytków 

celem sprawowania nadzoru. 
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