INFORMACJA BIOZ
1. ZAKRES

ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJĘTEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT

W skład robót ujętych w niniejszym projekcie wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej –
przewodu tłocznego Dz63mm oraz sieci wodociągowej Dz110mm w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 721 w m. Wiązowna Gminna, gm. Wiązowna
Roboty podstawowe:
Zakres opracowania obejmuje następujące elementy robót:
1)

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – przewodu tłocznego Dz63mm w rurze osłonowej
Dn90 w pasie drogi wojewódzkiej (ulica Boryszewska) w Wiązownie Gminnej – na działce nr
ew. 181/1, obr. geod. Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2 Wiązowna
2)
Budowę sieci wodociągowej Dz110mm w rurze osłonowej Dn160 w pasie drogi
wojewódzkiej (ulica Boryszewska) w Wiązownie Gminnej – na działce nr ew. 181/1, obr. geod.
Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2 Wiązowna
3) Roboty towarzyszące
-

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonania robót

-

odtworzenie w pasie robót nawierzchni pobocza drogi, trawników, itp.

Kolejność realizacji poszczególnych Robót:
•

Opracowanie projektu organizacji ruchu;

•

Wytyczenie trasy projektowanych sieci ciśnieniowych;

•

Wykonanie wykopu;

•

Wykonanie przewiertów sterowanych

•

Ułożenie rur w wykopie i rurach osłonowych;

•

Wykonanie obsypki rurociągu z równoczesnym jej zagęszczeniem;

•

Próba szczelności;

•

Zasypanie pozostałej części wykopów i zagęszczenie gruntu;

•

Wywóz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopów;

•

Dokonanie komisyjnego odbioru Robót.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych przewodów, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:
• ruch samochodowy
• napowietrzne linie elektroenergetyczne

•
•

kable energetyczne i teletechniczne
przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
•
•
•
•
•
•
•

Przysypanie człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz układania
rur kanalizacyjnych i wodociągowych;
Upadek człowieka z powierzchni terenu do głębokich wykopów;
Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w których
mogą znajdować się ludzie;
Ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane;
Ruch pojazdów samochodowych;
Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych;
Możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu wykopów i układaniu
rurociągu nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

4. WYDZIELENIE

I OZNAKOWANIE MIEJSC
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

•
•
•

PROWADZENIA

ROBÓT

BUDOWLANYCH

Rejon wykopów pod układane przewody należy wygrodzić i oznakować tablicami
„Uwaga głębokie wykopy”;
Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić;
Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów zawartych
w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
• Zakres instruktażu powinien obejmować:
• Zasady organizacji budowy;
• Zakres i miejsce odbywających się danego dnia Robót;
• Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym;
• Możliwe zagrożenia;
• Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

6. WSKAZANIE

ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym 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, ustala się jak niżej:
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom

Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
W przypadku zastosowania sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów przebiegających
pod napowietrzną linią elektroenergetyczną, należy go wyposażyć w czujniki i sygnalizatory
napięcia.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Gaśnica proszkowa 6 kg
– 1 szt.
Koc gaśniczy
–1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Środki łączności
Telefony stacjonarne lub komórkowe.
Środki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczeństwa.
Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich Norm w tym względzie.
Środki organizacyjne
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem Robót odpowiedzialni są:
Kierownik budowy lub Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszą
„informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
„Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
być pomieszczenie Kierownika budowy.

INFORMACJA BIOZ
1. ZAKRES

ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJĘTEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT

W skład robót ujętych w niniejszym projekcie wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej D0,20m z odgałęzieniami D0,16m, pompowni ścieków z instalacją towarzyszącą,
przewodu tłocznego Dz63mm oraz sieci wodociągowej Dz110mm w działkach prywatnych w m.
Wiązowna Gminna, gm. Wiązowna
1)
2)
3)
4)

dł. kanałów grawitacyjnych Dz200PVC
dł. przewodu tłocznego Dz63mm PE
dł. odgałęzień Dz160 do granic działek Dz160PVC
dł. sieci wodociągowej Dz110PVC

L = ok. 251,5 mb;
L = ok. 9,0 mb,
L = ok. 21,0mb
L = ok. 329,5 mb;

Roboty towarzyszące
-

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonania robót

-

odtworzenie w pasie robót zjazdów, ogrodzeń, trawników, itp.

Kolejność realizacji poszczególnych Robót:
•

Opracowanie projektu organizacji ruchu;

•

Wytyczenie trasy projektowanych sieci ciśnieniowych i grawitacyjnych;

•

Wykonanie wykopu;

•

Wykonanie przewiertów sterowanych

•

Ułożenie rur w wykopie i rurach osłonowych;

•

Wykonanie obsypki rurociągu z równoczesnym jej zagęszczeniem;

•

Próba szczelności;

•

Zasypanie pozostałej części wykopów i zagęszczenie gruntu;

•

Wywóz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopów;

•

Dokonanie komisyjnego odbioru Robót.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych przewodów, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:
• ruch samochodowy
• napowietrzne linie elektroenergetyczne
• kable energetyczne i teletechniczne
• przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT
•

Przysypanie człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz układania
rur kanalizacyjnych i wodociągowych;

•
•
•
•
•
•

Upadek człowieka z powierzchni terenu do głębokich wykopów;
Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w których
mogą znajdować się ludzie;
Ruch pojazdów dostarczających materiały budowlane;
Ruch pojazdów samochodowych;
Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych;
Możliwość porażenia prądem elektrycznym przy wykonywaniu wykopów i układaniu
rurociągu nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej.

4. WYDZIELENIE

I OZNAKOWANIE MIEJSC
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA

•
•
•

PROWADZENIA

ROBÓT

BUDOWLANYCH

Rejon wykopów pod układane przewody należy wygrodzić i oznakować tablicami
„Uwaga głębokie wykopy”;
Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić;
Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów zawartych
w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
Do pracy należy dopuścić tylko pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomość przepisów BHP. Zakres szkolenia pracowników musi być zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
• Zakres instruktażu powinien obejmować:
• Zasady organizacji budowy;
• Zakres i miejsce odbywających się danego dnia Robót;
• Zasady bezpieczeństwa pracy na stanowisku roboczym;
• Możliwe zagrożenia;
• Tryb postępowania w przypadku powstania zagrożenia.

6. WSKAZANIE

ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH
NIEBEZPIECZEŃSTWOM

W celu wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym 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, ustala się jak niżej:
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom
Zabezpieczenie przeciwporażeniowe
W przypadku zastosowania sprzętu mechanicznego przy wykonywaniu wykopów przebiegających
pod napowietrzną linią elektroenergetyczną, należy go wyposażyć w czujniki i sygnalizatory
napięcia.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Gaśnica proszkowa 6 kg
– 1 szt.
Koc gaśniczy
–1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Środki łączności
Telefony stacjonarne lub komórkowe.
Środki ochrony indywidualnej
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeństwa posiadające odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczeństwa.
Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich Norm w tym względzie.
Środki organizacyjne
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem Robót odpowiedzialni są:
Kierownik budowy lub Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszą
„informację” sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
„Planem BIOZ”.
Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
być pomieszczenie Kierownika budowy.
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Oświadczam, że projekt budowlany

Sieć kanalizacji sanitarnej – przewód tłoczny Dz63mm oraz sieć
wodociągowa Dz110mm w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 w m. Wiązowna
Gminna, gm. Wiązowna
zlokalizowana na działce:
nr ew. 181/1, obr. geod. Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2 Wiązowna:
gm. Wiązowna, pow. otwocki, woj. mazowieckie

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) i zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla:
budowy sieci kanalizacji sanitarnej – przewodu tłocznego Dz63mm oraz sieci wodociągowej
Dz110mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721 w m. Wiązowna Gminna, gm. Wiązowna
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 181/1, obr. geod. Wiązowna Gminna,
jedn. ew. 141708_2 Wiązowna

1.1. Inwestor i Użytkownik
Inwestorem oraz Użytkownikiem projektowanej sieci wodociągowej i jednocześnie Zamawiającym
niniejszy projekt jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05-462 Wiązowna, ul.
Boryszewska 2.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę formalno-prawną stanowi umowa zawarta pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie, a Masko Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku.
Podstawę merytoryczną stanowią:
-

opis przedmiotu zamówienia

-

uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

-

dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
wykonana przez ARPAGEO s.c., w czerwcu 2018 r.;

-

mapy do celów projektowych;

-

sprawdzenie zamierzeń inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
1)

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – przewodu tłocznego Dz63mm w rurze osłonowej
Dz90 w pasie drogi wojewódzkiej (ulica Boryszewska) w Wiązownie Gminnej – na działce nr
ew. 181/1, obr. geod. Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2 Wiązowna
2)
Budowę sieci wodociągowej Dz110mm w rurze osłonowej Dz160 w pasie drogi
wojewódzkiej (ulica Boryszewska) w Wiązownie Gminnej – na działce nr ew. 181/1, obr. geod.
Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2 Wiązowna
3) Roboty towarzyszące
-

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w rejonie wykonania robót

1.4. Stan prawny terenu inwestycji
Pas frontu robót obejmuje:
Działkę nr ew. 181/1, obr. geod. Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2 Wiązowna

Jest to działka województwa mazowieckiego, we władaniu Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Inwestor posiada decyzję NR 521/2018 oraz
752/2018 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który wydał
zgodę na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej – przewodu tłocznego Dz63mm oraz
sieci wodociągowej Dz110mm w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 721 i prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane.

1.5. Uzgodnienia i opinie
1) Decyzja NR 36/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dn. 2018-05-11,
wydana przez Wójta Gminy Wiązowna
2) Protokół Nr GK.IV.6630.305.2018 z dn. 19.09.2018r. z narady koordynacyjnej w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydana przez Starostwo Powiatowe w
Otwocku
3) Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. nr 181/1, 168/17, obr.
Wiązowna Gminna - Nr ZGK/K/56/2018 z dn. 5.09.2018r., wydane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Wiązownie
Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej pn. „Wiązowna”, wydane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z dn. 5.09.2018r. – znak ZGK/Wp?123/18
4) Decyzja nr 521/2018 z dn.19.06.2018r., wydana przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie zezwalająca na lokalizację przewodu tłocznego kanalizacji
sanitarnej (przejście poprzeczne) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721, obręb
Wiązowna Gminna
5) Decyzja nr 752/2018 z dn.29.08.2018r., wydana przez Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie zezwalająca na lokalizację sieci wodociągowej (przejście
poprzeczne) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 721, w miejscowości Wiązowna ul.
Boryszewska
6) Uzgodnienie projektu w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie –
Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno w Otwocku
7) Uzgodnienie projektu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W drodze wewnętrznej (działka nr ew. 168/17) w Wiązownie Gminnej, zlokalizowanej po
południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 721, nie istnieje w chwili obecnej kanalizacja sanitarna i
sieć wodociągowa. Niniejszy projekt ma na celu wybudowanie kanału sanitarnego i wodociągu w
celu podłączenia do w/w sieci posesji leżących w tym rejonie i zaopatrzenie w wodę pitną oraz
odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Emowie.

2.1. Przebudowa istniejącego uzbrojenia
W związku z budową nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (przewodu tłocznego Dz63mm)
oraz sieci wodociągowej w granicy pasa drogi wojewódzkiej nie występuje konieczność
przebudowy istniejącego uzbrojenia.

2.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami) znajdującym się w poprzek wykopu należy
zabezpieczyć przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej o długości min równej
szerokości wykopu + 2x1,0 m.
Umocnienie ścian wykopu „klatkowe” musi być zakończone przeszkodą, a roboty wykonane
ręcznie.
Na ewentualnych kablach energetycznych, odkrytych w wykopie, należy założyć rury osłonowe
dwudzielne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja przewodu tłocznego sieci kanalizacji sanitarnej Dz63mm oraz sieci
wodociągowej Dz110mm
Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (przewodu tłocznego Dz63mm) oraz sieci wodociągowej
Dz110mm będą zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 (ulica Boryszewska) w
Wiązownie Gminnej – na działce nr ew. 181/1, obr. geod. Wiązowna Gminna, jedn. ew. 141708_2
Wiązowna. Wybudowany zostanie odcinek kanalizacji ciśnieniowej Dz63mm z rur Dz63x3,8mm PE
PN10, umieszczony w rurze osłonowej Dz90PE. Natomiast odcinek sieci wodociągowej
Dz110x6,6mm PE przewidziano w rurze osłonowej Dz160PE. Zakres prac pod jezdnią w pasie drogi
wojewódzkiej nr 721 wykonany zostanie metodą bezwykopową (przewiert sterowany), bez
naruszania warstw nawierzchni (jezdni) drogi. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz63mm,
włączony zostanie do istniejącego przewodu kanalizacji ciśnieniowej k200 w pasie drogi
wojewódzkiej.

4. ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POSZCZEGÓLNYCH

CZĘŚCI

Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej Dz63mm (przewód tłoczny) i sieć wodociągowa Dz110mm
należą do obiektów liniowych podziemnych i w pasie drogi wojewódzkiej nie będą widoczne żadne
elementy sieci wodociągowej, a dla sieci kanalizacji sanitarnej widoczna będzie jedynie skrzynka
zasuwy.
1) długość przewodu tłocznego Dz63mm sieci kanalizacji sanitarnej, w rurze
osłonowej Dz90mm w pasie drogi wojewódzkiej
- L = 18,5mb;
2) długość odcinka sieci wodociągowej Dz110mm w rurze osłonowej Dz160mm w
pasie drogi wojewódzkiej
- L = 22,0mb;
powierzchnia zabudowy w rzucie

A = ok. 5,2 m2

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE I OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren przeznaczony pod inwestycję nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPŁYW

EKSPLOATACJI
BUDOWLANEGO

GÓRNICZEJ

NA

TEREN

ZAMIERZENIA

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE

I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia uciążliwości inwestycji na otoczenie (obszar oddziaływania
inwestycji)
Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia.
•

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej. Sieć kanalizacji sanitarnej (przewód tłoczny) Dz63mm oraz sieć
wodociągowa Dz110mm, mają charakter obiektów liniowych i usytuowane są w pasie
istniejącej drogi wojewódzkiej nr 721. Przedmiotowa rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci
wodociągowej przyczyni się do poprawy ochrony środowiska i ogólnych warunków
higieniczno-sanitarnych.

•

Prace należy prowadzić w porze dziennej. Masy ziemne z wykopu, których nie można
zagospodarować w miejscu realizacji inwestycji należy traktować jako odpad. W przypadku
konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń
mechanicznych, należy podjąć działania chroniące pnie drzew. Prace ziemne w obrębie
drzew wykonywać ręcznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnię terenu należy
przywrócić do stanu pierwotnego.

•

Masy ziemne powstające w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejności będą
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych
zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę robót tj. załadowany na samochód
samowyładowczy i wywieziony w miejsce możliwego zagospodarowania mas ziemnych np.
do makroniwelacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest wywiezienie i właściwe
zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

•

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii.

•

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania na środowisko.

•

Nie stwierdzono konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

•

Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach obszaru objętego inwestycją

7.2. Uwagi dotyczące ochrony zdrowia i przepisów BHP
Przy pracach eksploatacyjnych, remontach i konserwacji, w kanałach i studzienkach sieci kanalizacji
sanitarnej należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych), a w szczególności:
- Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub studzience powinna składać się z minimum 4 osób, z
których najwyżej dwie mogą pracować w kanale lub studzience, a pozostałe osoby winny stanowić
ich ubezpieczenie.
- Przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy
włazowe co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej.
- Przy stanowiskach obok włazu powinny znajdować się: podręczna apteczka, zapasowe latarki
elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaśnikami, chyba że projekt
organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w
kanale.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE KANAŁU SANITARNEGO
8.1. Materiał, zagłębienie, spadki i przekroje
Nowoprojektowany przewód tłoczny sieci kanalizacji sanitarnej Dz63 w pasie drogi wojewódzkiej nr
721 (ul. Boryszewska) przewidziano z rur Dz63x3,8mm PE SDR17, dostarczane w zwojach.
Połączenia rur z zastosowaniem kształtek samozaciskowych gwintowanych lub poprzez doczołowe
zgrzewanie. Jako rurę osłonową przewidziano rurę Dz90x5,4 PE-RC SDR17, która na całej długości
w pasie drogi wojewódzkiej umieszczona będzie metodą bezwykopową (przewiert sterowany).
Nowoprojektowany odcinek sieci wodociągowej Dz110 w pasie drogi wojewódzkiej nr 721 (ul.
Boryszewska) przewidziano z rur Dz110x6,6mm PE, dostarczane w odcinkach o długości 12,0mb.
Połączenia rur poprzez doczołowe zgrzewanie. Jako rurę osłonową przewidziano rurę
Dz160x9,5mm PE-RC SDR17, która na całej długości w pasie drogi wojewódzkiej umieszczona
będzie metodą bezwykopową (przewiert sterowany).

8.2. Sposób wykonania kanału
8.2.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych musi dokonać uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego
wymagają pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych. Budowę rozpoczynać od
zastabilizowania punktów węzłowych zgodnie z PN-81/B-03020 „Grunty budowlane,
Posadowienia bezpośrednie budowli”.
8.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy. O
rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole z
narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, następnie odpowiednio: właścicieli,
zarządców, użytkowników nieruchomości przez które lub dla których będzie wykonywana
kanalizacja i sieć wodociągowa.

8.2.3. Roboty ziemne
Realizacja wykopów prowadzona będzie w obrębie gruntów spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrębie zagęszczonych i średniozagęszczonych utworów
niespoistych o korzystnych parametrach odkształceniowych. Warunki gruntowe w podłożu
projektowanej sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej należy zaliczyć do prostych
warunków gruntowych.
Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopów przewidziano zastosowanie systemowych obudów szalunkowych o
min. wytrzymałości na parcie gruntu 50kN/m2.
Szalowanie wykopów przy lokalizacji, gdzie występują zagrożenia konstrukcyjne (w pobliżu
obiektów budowlanych), wobec niebezpieczeństwa osiadania, wymaga dokonania obliczeń
szczegółowych i zastosowania odpowiedniej długości płyt i rozpór. Z uwagi na wzrost sił
tarcia i adhezji wzdłuż ścian obudowy wykopu wraz ze zwiększaniem głębokości wykopów
zaleca się, aby dla wykopów o głębokości do 4 m stosować obudowy typu „boks”.
Wykop w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowaną
rzędną dna wykopu wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rur. Nie wolno
dopuścić do naruszenia gruntu rodzimego.
Grunt z pozostałych wykopów wybierać mechanicznie. Grunt rodzimy, o objętości
zastąpionej podsypką i obsypką ochronną rur oraz warstwą wysokości podłoża drogowego
(pod jezdnią i pod chodnikami), należy wywieźć na składowisko wskazane przez
Zamawiającego.
Szerokość wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnień
wyciąganych.
Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oświetlenie na okres nocy.
Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać
od najniższego punktu. Występujące głębokości wykopu w miejscu włączenia sieci
kanalizacji sanitarnej tłocznej Dz63mm, mierzona od poziomu terenu wynosi ok. 1,70m.
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B10736 oraz PN-EN1610.
8.2.4. Układanie rur
Przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE
Rury z PE łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Połączenia z armaturą – kołnierzowe.
Rury PE układać na ławie piaskowej, zagęszczanej, zasypać warstwą wyrównawczą
wysokości 10 cm i lekko zagęścić, wyprofilować z zaprojektowanym spadkiem i do kształtu
rur w obrębie kąta 90°. Po zastabilizowaniu odcinka przewodu obsypką, należy dokonać
próby szczelności.
ZASYPKA WYKOPU
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.
Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów:

I etap – jest to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubości nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury
należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu.
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy „podnosić”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi sięgać 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezpośrednio nad rurą należy
bezwzględnie zagęszczać ręcznie.
Po zakończeniu I etapu należy przeprowadzić kontrolę stopnia zagęszczenia przez
uprawnioną jednostkę geotechniczą.
II etap – jest to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać
mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm.
Stopień zagęszczenia pod drogą wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi
odtworzenia wydanymi przez zarządcę drogi
8.2.5. Próba szczelności wodociągu i przewodu kanalizacji ciśnieniowej
Należy także przeprowadzić próbę szczelności przewodu wodociągowego i odcinka sieci
kanalizacji ciśnieniowej. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN
1610 pkt. 14 oraz PrEN805.
Rurociągi, które okazały się nieszczelne, po usunięciu usterek należy poddać ponownej
próbie ciśnieniowej.
Odbiór instalacji powinien być potwierdzony protokółem.

8.3. Odbiór robót
Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela użytkownika kanału i gospodarza terenu (ulicy,
właścicieli lub użytkowników nieruchomości).
Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach, mający na celu
kontrolę jakości prac, których efekty nie będą widoczne podczas odbioru końcowego obejmuje:
• Wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu
rodzimego na wysokości obsypki ochronnej
• Dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
• Jakość i prawidłowość wykonania podłoża
• Sprawdzenie ułożenia i montażu rur przez oględziny i pomiary
• Obsypkę w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i
stopnia zagęszczenia
• Szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu
• Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia
Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usunięcia.
Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem.
Wyłączane z eksploatacji przewody zaznaczyć jako nieczynne.

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji.
Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
• Protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych
• Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
9.1. Odbudowa dróg
Odbudowa nawierzchni pasa drogowego i ciągów komunikacyjnych drogi wojewódzkiej nr 721 nie
występuje, gdyż cały odcinek w pasie drogi wojewódzkiej wykonany zostanie metodą
bezwykopową.
Zaistnieje konieczność odbudowy pobocza w miejscu włączenia przewodu tłocznego sieci
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami zarządcy drogi tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich – Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

9.2. Odbudowa parkanów
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy dokonać odbudowy chodników, ogrodzeń itp.

9.3. Wycinka zieleni i zabezpieczenie pomników przyrody
Na trasie projektowanych kanałów nie występuje roślinność w postaci drzew i krzewów, stąd nie
zachodzi konieczność ich wycinki.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki gruntowo wodne poniższej trasy kanalizacji zostały przedstawione w oparciu o „Opinię
geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb przedmiotowego
projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wiązownie Gminnej, wykonaną przez
ARPAGEO S.c. w czerwcu 2018r.
W rejonie zadania stanowiącego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 106,0 do ok. 107,0 m.n.p.m.
W poziomie posadowienia projektowanego kanału do głębokości badanych przez geologów
występują grunty w postaci piasków średnich i gliniastych oraz glin piaszczystych.
Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, wody gruntowe występują na
głębokości ok. 1,4-1,7m p.p.t..
Sposób wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wód z wykopów po stronie
Wykonawcy.
Szczegóły wierceń wg załączonego opracowania.
Ocena warunków
Realizacja wykopów prowadzona będzie w obrębie gruntów spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrębie zagęszczonych i średniozagęszczonych utworów niespoistych o
korzystnych parametrach odkształceniowych. Warunki gruntowe w podłożu projektowanej sieci
kanalizacyjnej należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie ustalania

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463)
przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Przeanalizowano akty prawne dotyczące przedmiotowej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem:
- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
- Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami
W związku z powyższym Projektant określa obszar oddziaływania inwestycji, który zamyka się w
granicach działek objętych inwestycją.
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany:
„Sieć kanalizacji sanitarnej D0,20m z odcinkami sieci D0,16m, pompownią
ścieków i przewodem tłocznym Dz63mm oraz sieć wodociągowa Dz110mm w
działkach nr ew. 45/2, 167/3, 168/17 w Wiązownie Gminnej, gmina Wiązowna”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.
(Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) i zostaje wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant

Sprawdzający

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego:
„Sieć kanalizacji sanitarnej D0,20m z odcinkami sieci D0,16m, pompownią
ścieków i przewodem tłocznym Dz63mm oraz sieć wodociągowa Dz110mm w
działkach nr ew. 45/2, 167/3, 168/17 w Wiązownie Gminnej, gmina Wiązowna”
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ew. 45/2, 167/3, 168/17, obręb geod. Wiązowna
Gminna, gmina Wiązowna.

1.1. Inwestor i Użytkownik
Inwestorem oraz Użytkownikiem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią i
przewodem tłocznym oraz sieci wodociągowej i jednocześnie Zamawiającym niniejszy projekt jest
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, 05-462 Wiązowna, ul. Boryszewska 2.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawę formalno-prawną stanowi umowa nr RU/ZGK-19/2018 z dn. 08.03.2018r., zawarta
między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie, a Masko Sp. z o.o.
Podstawę merytoryczną stanowią:
-

opis przedmiotu zamówienia wymieniony w umowie i załączniku do umowy;

-

uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

-

dokumentacja geotechniczna dla projektowanej kanalizacji w Gminie Wiązowna,
opracowana przez ARPAGEO

-

mapy do celów projektowych;

-

sprawdzenie zamierzeń inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje następujące odcinki kanalizacji sanitarnej:
1) sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej D0,20m oraz odgałęzień sieci D0,16m
do granic posesji w drodze wewnętrznej - działka nr ew. 168/17
2) budowę pompowni ściekow sanitarnych w drodze wewnętrznej - działka nr ew.
168/17, z lokalnym układem sterowania i zasilania pomp
3)
budowę przewodu tłocznego Dz63mm, od w/w pompowni do granicy pasa
drogi wojewódzkiej nr 721
4)
budowę sieci wodociągowej Dz110mm w w drodze wewnętrznej (działka nr
ew.168/17) i działkach nr ew. 45/2, 167/3
4) Roboty towarzyszące:
-

odtworzenie nawierzchni terenu – droga prywatna o nawierzchni ziemnej i z
gruzu betonowego i działki prywatne

-

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, kolidującego z
projektowanymi elementami sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji
Pas frontu robót obejmuje:
Działki prywatne – nr ew. 45/2, 167/3, 168/17 w obrębie geodezyjnym Wiązowna
Gminna. Inwestor posiada zgodę wlaścicieli prywatnych działek na lokalizację i
dysponowanie terenem na cele budowlane

1.5. Uzgodnienia i opinie
1) Protokół Nr GK.IV.6630.305.2018 z dn. 19.09.2018r. z narady koordynacyjnej w
sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wydana przez
Starostwo Powiatowe w Otwocku.
2) Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej na dz. nr 181/1,
168/17, obr. Wiązowna Gminna - Nr ZGK/K/56/2018 z dn. 5.09.2018r., wydane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie
3) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej pn. „Wiązowna”, wydane
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z dn. 5.09.2018r. – znak
ZGK/Wp?123/18
4) Warunki przyłączenia nr 18-G4/WP/02832 z dn. 19.09.2018r., wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. – Oddz. Mińsk Maz.
5) Uzgodnienie projektu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie objętym zakresem niniejszego projektu, w chwili obecnej nie istnieje sieć wodociągowa i
kanalizacja sanitarna. Niniejszy projekt ma na celu wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w drodze wewnętrznej, z pompownią ścieków, przewodem
tłocznym z pompowni Dz63, transportującym ścieki do istniejącej zlewni gminnej kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej, tj. przewodu ciśnieniowego Dz200 w ul. Boryszewskiej. Od kanału
grawitacyjnego głównego D,020m przewidziano odgałęzienia sieci D,016m do granic posesji, w celu
podłączenia do kanalizacji budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na działkach przy drodze
wewnętrznej. Tereny, przez które przebiegać będzie projektowana sieć kanalizacji wraz z
odgałęzieniami, uzbrojone są w kable elektroenergetyczne.
Obecnie ścieki bytowe z nieskanalizowanych posesji odpływają do zbiorników bezodpływowych, z
których dalej wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Nowoprojektowana
kanalizacja sanitarna umożliwi rezygnację z szamb i odprowadzenie ścieków gminną siecią
kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni ścieków w Emowie. Projektowana kanalizacja
sanitarna i przewód tłoczny z pompowni będą przebiegać zasadniczo równolegle do osi dróg i już
istniejących mediów (wodociągu, kabli energetycznych i teletechnicznych).

2.1. Przebudowa istniejącego uzbrojenia
Przebudowa istniejącego uzbrojenia, w związku z budową nowego kanału nie występuje.

2.2. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.
Na trasie projektowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej mogą
występować skrzyżowania z kablami energetycznymi.
Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym znajdującym się w poprzek wykopu należy zabezpieczyć
przez podwieszenie do belki lub pręta lub rury stalowej o długości min równej szerokości wykopu +
2x1,0 m.
Na kablach energetycznych odkrytych w wykopie należy założyć rury osłonowe dwudzielne typu
AROT.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Lokalizacja kanału
Sieć wodociągowa oraz kanalizacja grawitacyjna z odgałęzieniami do granic działek, pompownią
ścieków, przewodem tłocznym Dz63 z w/w pompowni wraz z szafą sterowniczą i instalacją
elektryczną pompowni (w ramach kompletnej dostawy pompowni), będą zlokalizowane w działkach
nr ew. 45/2, 167/3 i 168/17 w Wiązownie Gminnej. Prace będą polegały na budowie sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej D0,20m, wraz z odgałęzieniami sieci
D0,16m do działek, pompowni ścieków z instalacją towarzyszącą i przewodem tłocznym Dz63mm.
Projektowany przewód tłoczny Dz63mm, wprowadzony zostanie do istniejącej sieci kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej Dz200 w ul. Boryszewskiej (wg odrębnego opracowania).

4. ZESTAWIENIE

POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

POSZCZEGÓLNYCH

CZĘŚCI

Przedmiotowa sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa z
pompownią ścieków i instalacja towarzyszącą, należą do obiektów liniowych podziemnych i
jedynymi składowymi częściami wodociągu i kanalizacji, która będą widoczne na powierzchni
terenu, to włazy studzienek inspekcyjnych Dz425m, skrzynki żeliwne zasuw i hydrantów, hydranty
ppoż. oraz szafa zasilająco-sterownicza pompowni.
1)
2)
3)
4)

dł. kanałów grawitacyjnych Dz200PVC
dł. przewodu tłocznego Dz63mm PE
dł. odgałęzień Dz160 do granic działek Dz160PVC
dł. sieci wodociągowej Dz110PVC

5) powierzchnia zabudowy w rzucie pompowni

L = ok. 251,5 mb;
L = ok. 9,0 mb,
L = ok. 21,0mb
L = ok. 329,5 mb;
A = ok. 2,0 m2

Łączna powierzchnia zabudowy w rzucie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi A = ~92,5m2

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Teren przeznaczony pod inwestycję nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPŁYW

EKSPLOATACJI
BUDOWLANEGO

GÓRNICZEJ

NA

TEREN

ZAMIERZENIA

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE

I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia uciążliwości inwestycji na otoczenie
Dla niniejszego projektu sieci, z uwagi na jej długość, nie jest wymagana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.
•

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w działkach prywatnych nr ew. 45/2, 167/3 i 168/17 w Wiązownie
Gminnej. Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej mają charakter obiektów liniowych.
Przedmiotowa rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyni się do poprawy
ochrony środowiska i ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych.

•

Prace ziemne należy prowadzić w porze dziennej. Masy ziemne, które nie można
zagospodarować w miejscu realizacji inwestycji należy traktować jako odpad. W przypadku
konieczności prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew za pomocą urządzeń
mechanicznych, należy podjąć działania chroniące pnie drzew. Prace ziemne w obrębie
drzew wykonywać ręcznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnię terenu należy
przywrócić do stanu pierwotnego.

•

Masy ziemne powstające w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejności będą
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawcę robót tj.
załadowany na samochód samowyładowczy i wywieziony w miejsce możliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowiązkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i właściwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

•

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii.

•

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania na środowisko.

•

Nie stwierdzono konieczności tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7.2. Uwagi dotyczące ochrony zdrowia i przepisów BHP
Przy pracach eksploatacyjnych, remontach i konserwacji w kanałach i studzienkach należy
bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych), a w szczególności:
- Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub studzience powinna składać się z minimum 4 osób, z
których najwyżej dwie mogą pracować w kanale lub studzience, a pozostałe osoby winny stanowić
ich ubezpieczenie.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE
ODRZUTÓW D0,16 DO GRANIC POSESJI.

KANAŁU SANITARNEGO

D0,20

I

8.1. Materiał, zagłębienie, spadki i przekroje
Nowoprojektowany kanał grawitacyjny Dz200x5,9PVC przewidziano z rur PVC, klasy SN 8 kN/m²,
dostarczanych o długościach 2, 3 i 6 mb. Połączenia rur PVC z zastosowaniem uszczelek. Długości,
spadki i zagłębienia przewodu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu
podłużnym kanału. Z uwagi na bardzo małe obciążenia końcowych odcinków, w trakcie eksploatacji
zaleca się przeprowadzanie okresowego płukania kanałów.
Przewód ciśnieniowy Dz63x3,8mm przewidziano z rur PE100 PN10 SDR17. Rury dostarczane w
sztangach dł. 12m lub zwojach. Długości, spadki i zagłębienia przewodu przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu i profilu podłużnym przewodu. Łączenie rur poprzez zgrzewanie
elektrooporowe lub doczołowe oraz kształtki samozaciskowe (Dz63mm).
Studzienki inspekcyjne z trzonową rurą karbowaną Ø425 mm, zgodnie z normą PN-B-10729:1999,
PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata
techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna
IBDiM, odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR
10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. Włączenia do studzienek
tworzywowych: bezpośrednio w kinetę lub w rurę trzonową poprzez wkładki in situ.
Odrzuty boczne zbudowane będą z rur i kształtek PVC klasy „S” 8 kN/m² Ø160mm (Dz160x4,7mm) o
łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi. Odrzuty należy zaślepić w granicach posesji.
Nowoprojektowany odcinek sieci wodociągowej Dz110 przewidziano z rur Dz110x6,6mm PE,
dostarczanych w odcinkach o długości 12,0mb. Połączenia rur poprzez doczołowe zgrzewanie. Na
sieci przewidziano hydranty ppoż. Dn80 nadziemne i podziemne oraz zasuwy odcinające. Włączenie
do istniejącej sieci wykonać z zastosowaniem trójnika żeliwnego Dn100/100 z zasuwą odcinająca
Dn100.

8.2. Sposób wykonania kanału i wodociągu
8.2.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych musi dokonać uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego
wymagają pomiarów na poszczególnych odcinkach wyznaczonych. Budowę rozpoczynać od
zastabilizowania punktów węzłowych zgodnie z PN-81/B-03020 „Grunty budowlane,
Posadowienia bezpośrednie budowli”.
8.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy (dotyczy
działek gminnych)
O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w protokole ZUDu, następnie odpowiednio: właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości przez które
lub dla których będzie wykonywana kanalizacja.
8.2.3. Roboty ziemne
Realizacja wykopów prowadzona będzie w obrębie gruntów spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrębie średniozagęszczonych utworów niespoistych o
korzystnych parametrach odkształceniowych. Warunki gruntowe w podłożu projektowanej
sieci kanalizacyjnej należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych.
Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopów przewidziano zastosowanie systemowych obudów szalunkowych o
min. wytrzymałości na parcie gruntu 50kN/m2.
Szalowanie wykopów przy lokalizacji, gdzie występują zagrożenia konstrukcyjne (w pobliżu
obiektów budowlanych), wobec niebezpieczeństwa osiadania, wymaga dokonania obliczeń
szczegółowych i zastosowania odpowiedniej długości płyt i rozpór. Z uwagi na wzrost sił
tarcia i adhezji wzdłuż ścian obudowy wykopu wraz ze zwiększaniem głębokości wykopów
zaleca się, aby dla wykopów o głębokości do 4 m stosować obudowy typu „boks”.
Wykop w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowaną
rzędną dna wykopu wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem rur. Nie wolno
dopuścić do naruszenia gruntu rodzimego.
Grunt z pozostałych wykopów wybierać mechanicznie. Grunt rodzimy, o objętości
zastąpionej podsypką i obsypką ochronną rur oraz warstwą wysokości podłoża drogowego,
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarować we
własnym zakresie.
Szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i głębokości wykopu
zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”

Przy wykonywaniu studzienek minimalna ochronna przestrzeń robocza pomiędzy ścianą
studzienki a ścianą wykopu wynosi 0,5 m.
Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oświetlenie na okres nocy.
Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać
od najniższego punktu. Występujące głębokości wykopów mierzone od poziomu terenu
wynoszą min. ok. 1,4m (odgałęzienia), max. ok. 4,5m (pompownia).
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B10736 oraz PN-EN1610.
8.2.4. Układanie rur
Kanalizacja grawitacyjna
Rury PVC układać na ławie piaskowej, zagęszczanej do współczynnika 95% ZPPr, zasypać
warstwę wyrównawczą wysokości 10 cm i lekko zagęścić, wyprofilować z zaprojektowanym
spadkiem i do kształtu rur w obrębie kąta 90°.
Przed montażem obydwie końcówki rur muszą być oczyszczone, zewnętrzna powierzchnia
uszczelki i wewnętrzna kielicha nasmarowane środkiem poślizgowym (mydło lub spray
silikonowy). Wsuwać bosy koniec do kielicha. Rury podbijać piaskiem w strefie pach.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co
najmniej ¼ swego obwodu. Ubijać pod sklepieniem rury aż do ścian wykopów i do
wysokości linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosować udeptywanie, ręczne ubijaki
prętowe bardzo ostrożnie, aby unikać uniesienia się rur.
Kanalizacja ciśnieniowai siec wodociągowa
Nie dopuszcza się układania rur w gruntach upłynnionych. Rury PE układać na ławie
piaskowej, zagęszczanej do współczynnika 95% ZPPr, zasypać warstwę wyrównawczą
wysokości 10 cm i lekko zagęścić, wyprofilować z zaprojektowanym spadkiem i do kształtu
rur w obrębie kąta 90°.
Końce łączonych elementów mocować w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocą struga
(wchodzącego w skład zgrzewarki) wyrównać powierzchnie czołowe łączonych elementów.
Następnie przy pomocy płyty grzewczej nagrzać jednocześnie oba końce elementów, a
kiedy będą dostatecznie uplastycznione, usunąć płytę grzewczą i docisnąć je do siebie,
pozostawiając dociśnięte do końca czasu chłodzenia.
Podczas zgrzewania stosować wytyczne producenta rur co do temperatury zgrzewania,
czasu zgrzewania, siły docisku przy zgrzewaniu doczołowym, czasu chłodzenia, wysokości
wypływki.
8.2.5. Zasypka wykopu
Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów:
I etap –

jest to staranne wypełnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o
grubości nie większej niż 15 cm. Po wykonaniu jej do połowy wysokości rury
należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do rurociągu.
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw należy „podnosić”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi sięgać 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezpośrednio nad rurą należy
bezwzględnie zagęszczać ręcznie.

II etap – jest to wypełnienie nad strefą ochronną. W tej strefie można zagęszczać
mechanicznie warstwami grubości 20 do 30 cm.
8.2.6. Próba szczelności
Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PVC obsypką między studzienkami, należy dokonać
próby szczelności zgodnie normą PN-92/B-10735.
Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację
Kanalizacja ciśnieniowa i sieć wodociągowa
Należy także przeprowadzić próbę szczelności sieci wodociągowej i przewodu tłocznego kanalizacji
sanitarnej Dz63mm. Hydrauliczna próba szczelności odbywa się poprzez napełnienie badanego
odcinka przewodu wodą. Próbę ciśnieniowa należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610 pkt
14 oraz PrEN805. Norma ta mówi, że :
Ciśnienie próbne odcinka przewodu. Niezależnie od średnicy , materiału przewodu i
zastosowanych złączy oraz metody badania, należy przyjąć ciśnienie próbne pp wyższe od
najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu roboczego pr:
b) dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa , o 50%
pp = 1,5pr
Ciśnienie próbne całego przewodu. Niezależnie od średnicy , materiału i zastosowanych złączy,
należy przyjąć ciśnienie próbne pp równe maksymalnemu, występującemu w badanym przewodzie
ciśnieniu roboczemu pr
pp = pr
Rurociągi, które okazały się nieszczelne, po usunięciu usterek należy poddać ponownej próbie
ciśnieniowej.
Wytyczne wykonania pompowni
- wykonać komorę czerpną pompowni jako z kręgów żelbetowych D=1,50m, usytuowanych w
gruncie
- przejścia rurociągów technologicznych przez ściany wykonać jako szczelne, w miejscach
wskazanych na rysunku pompowni.

- włazy i otwory montażowe do komory czerpnej wykonać w miejscach i o wielkościach podanych
na rysunku. Przykrycia otworów wejściowych i montażowych wyposażyć w zamknięcia,
zabezpieczające przed otwarciem przez osoby postronne.
- dla umożliwienia zejścia do komór przewidzieć drabinę zejściową,
- w ścianach komory czerpnej przewidzieć otwory dla przejścia przewodu przepustów kablowych i
wentylacji.
Przed rozpoczęciem robót montażowych technologicznych, należy dokonać wyboru i zakupu
głównych urządzeń technologicznych, tj. pomp, zasuw, itp. a następnie sprawdzić i ewentualnie
zweryfikować długości elementów orurowania i kształtek.

8.3. Odbiór robót
Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela użytkownika kanału i gospodarza terenu (ulicy,
właścicieli lub użytkowników nieruchomości).
Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach, mający na celu
kontrolę jakości prac, których efekty nie będą widoczne podczas odbioru końcowego obejmuje:
• Wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokości obsypki ochronnej
• Dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna
• Jakość i prawidłowość wykonania podłoża
• Sprawdzenie ułożenia i montażu rur przez oględziny i pomiary
• Obsypkę w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia
zagęszczenia
• Szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu
• Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia
Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usunięcia.
Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem.
Wyłączane z eksploatacji kanały zaznaczyć jako nieczynne.
Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji.
Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
• Protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych
• Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
9.1. Odbudowa dróg
Działki w których zlokalizowana będzie sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej są terenami
nieutwardzonymi.
Może zaistnieć konieczność odbudowy utwardzonych zjazdów z drogi gruntowej na prywatne
posesje oraz lokalnych chodników.

9.2. Odbudowa parkanów
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy dokonać odbudowy chodników, ogrodzeń itp.

9.3. Wycinka zieleni
Na trasie projektowanych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych nie występuje roślinność w
postaci drzew i krzewów, stąd nie zachodzi konieczność wycinki drzew lub krzewów. W przypadku
zaistnienia potrzeby wycinki, przed rozpoczęciem prac Inwestor wystąpi ze stosownym wnioskiem i
uzyska zgodę na wycinkę.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki gruntowo wodne poniższej trasy kanalizacji i wodociągu zostały przedstawione w oparciu
o „Opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb
przedmiotowego projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wiązownie Gminnej,
wykonaną przez ARPAGEO S.c. w czerwcu 2018r.
W rejonie zadania stanowiącego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 106,0 do ok. 107,0 m.n.p.m.
W poziomie posadowienia projektowanego kanału do głębokości badanych przez geologów
występują grunty w postaci piasków średnich i gliniastych oraz glin piaszczystych.
Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, wody gruntowe występują na
głębokości ok. 1,4-1,7m p.p.t..
Sposób wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wód z wykopów po stronie
Wykonawcy.
Szczegóły wierceń wg załączonego opracowania.
Ocena warunków
Realizacja wykopów prowadzona będzie w obrębie gruntów spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrębie zagęszczonych i średniozagęszczonych utworów niespoistych o
korzystnych parametrach odkształceniowych. Warunki gruntowe w podłożu projektowanej sieci
kanalizacyjnej należy zaliczyć do prostych warunków gruntowych. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. „w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463)
przedmiotowe przedsięwzięcie należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.

11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI
Przeanalizowano akty prawne dotyczące przedmiotowej inwestycji ze szczególnym
uwzględnieniem:
- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690
- Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami
W związku z powyższym Projektant określa obszar oddziaływania inwestycji, który zamyka
się w granicach działek objętych inwestycją.

