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OŚWIADCZENIE 
 
„Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu dla nowo 
projektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą a ul. Kościelną na wysokości bazy PKS  
i ogródków działkowych w Białobrzegach” w ramach zadania „Budowa dróg, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu dla nowo projektowanego osiedla pomiędzy  
ul. Rzemieślniczą a ul. Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych  
w Białobrzegach” - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 
07 jest  lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
 
 
Funkcja Nazwisko i imię Podpis 

Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Grzegorz Gliński 
upr. MAZ/0059/POOS/12  

Projektant branży sanitarnej: inż. Tomasz Gałazin 
upr. MAZ/0199/POOS/08  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot i cel opracowania 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej  
w miejscowości Białobrzegi. 
 
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień niezbędnych 
do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwiązań technicznych koniecznych  
do wykonania przedmiotowych sieci i przyłączy. 

 
1.2. Inwestor 

 
Inwestorem budowy w/w sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
kanalizacji deszczowej jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Zakład Budżetowy w Białobrzegach  
z siedzibą: 26-800 Białobrzegi, ul Rzemieślnicza 30. 
 
1.3. Podstawa opracowania 

 
- Umowa z Inwestorem. 
- Warunki techniczne  
- Uzgodnienie ZUD 
 
1.4. Obiekt i lokalizacja inwestycji 
 
Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie nowoprojektowanego osiedla pomiędzy ul. Rzemieślniczą  
a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w miejscowości Białobrzegi, woj. 
mazowieckie. 
 
1.5. Wpływ inwestycji na środowisko 
 
Powyższa inwestycja umożliwi podłączenie nowych odbiorców do miejskiej sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. Szczelnie wykonane kanały sanitarne nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu będą wykonane z zachowaniem odpowiednich odległości, 
zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Projektowana sieć kanalizacyjna i wodociągowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko. 
Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i 
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów.  
 
WARUNKI PRZESTRZEGANIA DECYZJI O ŚRDODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA 
REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 
Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. 
Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w miejscowości 
Białobrzegi. 
 
Planowaną inwestycję projektuje się spełniając następujące warunki: 
• rozwiązania i materiały budowlane przyjęte w projekcie zapewniają szczelność sieci  
     kanalizacji sanitarnej, 
•   masy ziemne są czasowo przemieszczane i w pełni ponownie wbudowywane, 
•   nie występują żadne odpady, które należy gromadzić, czy też czasowo gromadzić, 
• nie występuje konieczność zastosowania odwodnień wykopów budowlanych, przy których zasięg 
leja depresji będzie wykraczał poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 
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Omawiana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, 
a wręcz przeciwnie znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska.  
 
1.6. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których jest 
projektowana inwestycja, tj. na działkach nr ewidencyjny: 184, 1243/152, 1243/156, 1243/160, 
1243/167, 1243/170, 1243/171, 1243/172, 1243/181, 1243/183, 1243/176, 1243/186, 1243/185, 
1243/177, 1243/178, 1243/182, 1243/184, 1243/125, 1243/166, 1243/169, 1243/168, 1243/164, 
1243/163, 1243/161, 1243/155,1243/154, 1243/153, 557/5,1243/151, 1243/157, 1243/165, 
1243/150, 1243/19 w miejscowości Białobrzegi. 
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2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
 
2.1. Charakterystyka rozwiązania technicznego projektowanej kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami 
 
2.1.1. Lokalizacja kanału sanitarnego 

 
Projektowane kanały sanitarne będą przebiegać w pasie projektowanych dróg gminnych oraz ulicy 
Kościelnej w miejscowości Białobrzegi. Projektowane kanały będą odprowadzać ścieki z działek 
zlokalizowanych wzdłuż w/w dróg do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej  
w ul. Kościelnej oraz do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce  
nr ewidencyjny 1243/19. 
Lokalizację kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. 2. 
 
2.1.2 Profil kanału sanitarnego 
 
Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się w systemie grawitacyjnym zapewniającym minimalne 
koszty budowy i eksploatacji. 
Długość sieci Dn315mm wynosi L=567,5m, długość sieci Dn250mm wynosi L=108,5m, długość sieci 
Dn200mm wynosi L=553m. 
Przyjęto minimalne spadki kanałów: dla kolektorów PVC-U Dn200 – imin = 0,5%, dla kolektorów PVC-
U 250 - imin = 0,25% oraz dla kolektorów PVC-U 315 - imin = 0,3% 
Średnie zagłębienie kolektorów grawitacyjnych przyjęto na gł. 0,78 - 2,4 mppt. W przypadku 
naziomu mniejszego nad kanałem niż 1m, kanał należy ocieplić łupkami z pianki poliuretanowej  
o grubości 50mm i zabezpieczyć folią izolacyjną z PE lub PVC. 
Profile podłużne kanałów sanitarnych w skali 1:100/500 pokazano na rys. 3. 
 

2.1.3 Materiał kanału sanitarnego i studni rewizyjno – połączeniowych 
 

Kolektory grawitacyjne projektuje się z rur PVC-U Dn200x5,9mm, Dn250x7,3mm, Dn315x9,2mm 
klasy S ze ścianką litą o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 oraz PVC-U Dn200x7,7mm ze ścianką 
litą o sztywności obwodowej min. 16 kN/m2 dostosowanych do pracy w środowisku ścieków 
komunalnych, zgodne z opinią PKN nt rur litych, z wydłużonym kielichem pod drogami, łączonych na 
uszczelkę typu Din Lock lub równoważną. Wszystkie rury i kształtki zgodne z Polską Normą PN-EN 
1401-01:1999. 
 
Uzbrojenie kolektorów grawitacyjnych stanowić będą studnie rewizyjne i połączeniowe włazowe  
z kręgów betonowych z betonu C35/45 Dn1200mm z włazami betonowo-żeliwnymi 600mm klasy 
C250 o nośności 25 t (zwieńczenie studni w terenie zielonym wynieść 10cm powyżej terenu) zgodne 
z Polską Normą PN-EN-124:2000. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy 
wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację 
ścieków. 
 
Roboty włączeniowe do istniejącej sieci wykonać pod nadzorem ZWiK-Zakład Budżetowy  
w Białobrzegach. 
 

2.1.4 Przyłącza 
 

Przyłącza kanalizacyjne projektuje się z rur PVC-U klasy S łączonych na uszczelki gumowe typu Din 
Lock lub równoważne, ze ścianką jednorodną litą, o średnicy zewnętrznej 160x4,7mm o sztywności 
obwodowej min. 8 kN/m2 oraz 160x6,2mm o sztywności obwodowej min. 16 kN/m2, układane ze 
spadkiem wynoszącym i ≥ 1,0 %. 
 
Włączenie przykanalika do kolektora projektuje się poprzez studnie rewizyjno-połączeniowe 
betonowe 1200mm lub poprzez trójnik PVC z odejściem Dn160. Na zakończeniu przyłącza 
zaprojektowano studzienki inspekcyjne tworzywowe 425mm zgodne z normą PN-EN 13598-2 z 
włazami betonowo-żeliwnymi mm klasy B125 o nośności 12,5 t. 
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2.1.5 Bilans ścieków 
 

Ilość ścieków wyznaczono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

 
Dane wyjściowe do obliczeń: 
 q  = 120 dm3/d  - jednostkowe zużycie wody przez jednego mieszkańca 
 LM = 4 osób  - LM – liczba mieszkańców w jednym gospodarstwie 
 Nd = 1,3   - współczynnik nierównomierności rozbioru wody – dobowy 
 Nh = 2,5   - współczynnik  nierównomierności rozbioru wody – godzinowy 
 n    - ilość gospodarstw jednorodzinnych  
 Qśrd(W)    - średniodobowe zapotrzebowanie wody  
 Qśrd   - przepływ średniodobowy ścieków 
 Qmaxd   - przepływ maksymalny dobowy ścieków 
 Qmaxh    - przepływ maksymalny godzinowy ścieków 
 
Bilans ścieków dopływających do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Kościelnej (25 
przyłączy)  
Średniodobowe zużycie wody: 

Qśrd(W) = n  LM  q = 25  4  0,12 = 12,0 m3/d 
 
Średniodobowa ilość ścieków: 

Qśrd = Qśrd(W)  0,92 = 12,0  0,92 = 11,04 m3/d 
 
maksymalna dobowa ilość ścieków: 

Qmaxd = Qśrd  Nd = 11,04  1,3 = 14,35 m3/d 
 
Maksymalna godzinowa ilość ścieków: 

Qmaxh = Qmaxd  Nh / 24 = 14,35  2,5 / 24 = 1,49 m3/h 
 
Średniodobowa ilość ścieków odprowadzanych z terenu objętego niniejszym projektem wynosi Qśrd 
=  11,04  m3/d. 
 
Bilans ścieków dopływających do projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na 
działce nr ewidencyjny 1243/19 (11 przyłączy)  
Średniodobowe zużycie wody: 

Qśrd(W) = n  LM  q = 11  4  0,12 = 5,28 m3/d 
 
Średniodobowa ilość ścieków: 

Qśrd = Qśrd(W)  0,92 = 5,28  0,92 = 4,86 m3/d 
 
maksymalna dobowa ilość ścieków: 

Qmaxd = Qśrd  Nd = 4,86  1,3 = 6,31 m3/d 
 
Maksymalna godzinowa ilość ścieków: 

Qmaxh = Qmaxd  Nh / 24 = 6,31  2,5 / 24 = 0,66 m3/h 
 
Średniodobowa ilość ścieków odprowadzanych z terenu objętego niniejszym projektem wynosi Qśrd 
= 4,86 m3/d. 
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2.1.6 Zestawienie podstawowych materiałów  
 
Zestawienie podstawowych materiałów dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka obmiaru Ilość j.o. 
1. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn160mm mb 209,5 
2. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN16 dn160mm mb 63 
3. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn200mm mb 502 
4. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN16 dn200mm mb 51 
5. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn250mm mb 108,5 
6. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn315mm mb 567,5 
7. Ocieplenie dla rur Dn160 mb 120,5 
8. Ocieplenie dla rur Dn200 mb 462 
9. Studnia betonowa Dn 1200 mm kpl. 50 

10. Studnia Dn 425 mm kpl. 36 
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2.2. Charakterystyka rozwiązania technicznego projektowanej sieci wodociągowej  
 
2.2.1. Lokalizacja sieci wodociągowej 
 
Projektowana sieć wodociągowa będzie przebiegać w pasie projektowanych dróg gminnych oraz 
ulicy Kościelnej w miejscowości Białobrzegi.  
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK-Zakład Budżetowy w Białobrzegach 
projektowana sieć wodociągowa będzie zasilana z istniejącego wodociągu Dn160 zlokalizowanego  
w rejonie ul. Kościelnej i Dn150 w ul. Rzemieślniczej. 
Lokalizację sieci wodociągowej przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. 2. 
 
2.2.2. Profil sieci 
 
Średnie zagłębienie projektowanej sieci wodociągowej wynosi 1,80 m p.p.t. Długość sieci Dn160mm 
wynosi L=1046m, długość całkowita sieci Dn110mm wynosi L=180,5m. 
Profil podłużny sieci wodociągowej pokazano na rys. 4. 
 
2.2.3. Materiał sieci wodociągowej 
 
Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC-U PN10 kielichowych Dn160x6,2mm i Dn 
110x4,2mm łączonych na uszczelkę typu Power Lock lub równoważną. Przyłącze wodociągowe  
do ogródków działkowych zaprojektowano z rur PE SDR17 PN10, włączenie do projektowanej sieci 
Dn160 wykonać na opaskę z zasuwą Dn50. Połączenie projektowanej sieci z istniejącą siecią 
wodociągową w ul. Kościelnej wykonać za pomocą trójnika żeliwnego kielichowego zintegrowanego 
z zasuwą odcinającą żeliwną DN150mm z uszczelnieniem miękkim i klinem gumowanym wraz  
ze skrzynką uliczną typ B z wrzecionem.  
Kształtki wykonać z PVC-U lub żeliwa sferoidalnego, armaturę żeliwną wykonać z żeliwa 
sferoidalnego. 
 
2.2.4. Uzbrojenie sieci wodociągowej 
 
Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy liniowe krótkie odcinające żeliwne DN80-150mm  
z uszczelnieniem miękkim i klinem gumowanym wraz ze skrzynką uliczną typ B z wrzecionem oraz 
hydranty podziemne ppoż. DN80mm. 
 
Zasuwy liniowe odcinające projektuje się w miejscach włączeń przewodów bocznych w celu 
umożliwienia odcięcia poszczególnych odcinków wodociągu dla prawidłowej eksploatacji sieci. 
Hydranty przeciwpożarowe zaprojektowano na końcówkach przewodów wodociągowych oraz w 
odległościach nie mniejszych niż 100m, zgodnie z obowiązującymi przepisami na cele 
przeciwpożarowe.  
 
Skrzynki do zasuw typu B należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie lub 
obetonowanie. 
 
Przewody wodociągowe na odcinkach przejść pod drogami  zaprojektowano w rurach ochronnych  
z zamontowaną rurką sygnalizacyjną z wylotem w skrzynce zasuwowej. W rurach ochronnych 
przewód wodociągowy należy zamontować na płozach, zaś na końcówkach rur ochronnych po obu 
stronach założyć manszety. Jako rury ochronne należy stosować rury kanalizacyjne z PVC klasy S  
ze ścianką litą o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2. 
 
2.2.5. Studnia wodomierzowa 
 
Projektuje się studnię wodomierzową z kręgów betonowych Dn1500 z włazem Dn600 klasy C250, 
wyposażoną w wodomierz skrzydełkowy Q= 6,3 m³/h, Dn25mm, Lz=630mm. 
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2.2.6. Zestawienie podstawowych materiałów  
 
Zestawienie podstawowych materiałów dla projektowanej sieci wodociągowej 
 

Lp Wyszczególnienie Jednostka obmiaru Ilość j.o. 
 Rury PE SDR17 PN10 Dn63mm mb 12,2 
1. Rury PVC PN10 Dn110mm mb 180,4 
2. Rury PVC PN10 Dn160mm mb 1046 
3. Zasuwa żeliwna z miękkim klinem Dn150mm kpl. 2 
4. Zasuwa żeliwna z miękkim klinem Dn100mm kpl. 3 
5. Hydrant Dn80 z zasuwą kpl 14 
6. Rury ochronne PVC SN8 Dn250mm mb 9,2 
7. Rury ochronne PVC SN8 Dn315mm mb 95,2 
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2.3 Charakterystyka rozwiązania technicznego projektowanej kanalizacji deszczowej 

 
2.3.1. Lokalizacja kanału deszczowego 
 
Projektowane kanały deszczowe przebiegać będą w pasie projektowanych dróg gminnych  
w miejscowości Białobrzegi. Projektowane kanały będą odbierać ścieki opadowe spływające  
z projektowanych dróg. 
Lokalizację kanałów przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. 2. 
 
2.3.2 Profil kanału deszczowego 
 
Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w systemie grawitacyjnym zapewniającym minimalne 
koszty budowy i eksploatacji. 
Długość sieci Dn315mm wynosi L=435. 
Przyjęto minimalne spadki kanałów: dla przykanalików PVC-U Dn200 – imin = 0,5% oraz dla 
kolektorów PVC-U 315 - imin = 0,3% 
Średnie zagłębienie kolektorów grawitacyjnych przyjęto na gł. 1,35 - 1,84 mppt. Profile podłużne 
kanałów sanitarnych w skali 1:100/500 pokazano na rys. 5. 
 
2.3.3. Materiał kanału deszczowego 
 
Kolektory grawitacyjne projektuje się z rur PVC-U Dn200x5,9mm, Dn315x9,2mm klasy S ze ścianką 
litą o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2, zgodne z opinią PKN nt. rur litych, z wydłużonym 
kielichem pod drogami, łączonych na uszczelkę typu Din Lock lub równoważną. Wszystkie rury  
i kształtki zgodne z Polską Normą PN-EN 1401-01:1999. 
 
2.3.4. Studnie rewizyjno – połączeniowe 
 
Uzbrojenie kolektorów grawitacyjnych będą stanowić studnie rewizyjne i połączeniowe włazowe  
z kręgów betonowych z betonu C35/45 Dn1200mm z włazami betonowo-żeliwnymi 600mm klasy 
C250 o nośności 25 t (zwieńczenie studni w terenie zielonym wynieść 10cm powyżej terenu) zgodne 
z Polską Normą PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy 
wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację 
ścieków. 
Przed komorami drenażowymi zaprojektowano studzienki inspekcyjne tworzywowe 315mm 
zgodne z normą PN-EN 13598-2 z włazami betonowo-żeliwnymi mm klasy D400 o nośności 40 t. 
 
2.3.5. Wpusty uliczne 
 
Wpusty uliczne klasy D400 będą zlokalizowane przy krawężniku. Studzienki ściekowe Dn500mm 
betonowe wg. Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych, karta nr 02.13 z osadnikami piasku 
min. 0,8m, przykryte płytą betonową pod wpust. Stosowane wpusty żeliwne muszą być zgodne  
z PN-EN 124-2:2015-07: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa. 
 
2.3.6. Osadniki zawiesin 
 
Przed odprowadzeniem ścieków opadowych do odbiornika projektuje się budowę osadników 
zawiesin. Dobrano wysokosprawne osadniki wirowe jednokomorowe typu EOW-15/150, 
o przepływie nominalnym Qn=15[l/s]. Korpus stanowi studnia betonowa Dn 1200 zbudowana  
z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F-
150. Osadniki należy wyposażyć we włazy żeliwne klasy C250 (zlokalizowane w terenie zielonym) 
lub D400 (zlokalizowane w terenie przejezdnym). W celu dostosowania wierzchu pokrywy 
separatora do rzędnej terenu należy wykonać nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy 
odpowiadającej średnicy korpusu. Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, 
separacji i odpływową. W osadnikach wirowych oprócz siły grawitacji wykorzystuje się dodatkowo 
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siłę odśrodkową. Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywołany jest za pomocą 
deflektora kierunkowego. Pojemność części osadowej wynosi V=1.32m3. 
 
2.3.7. Eksploatacja urządzeń oczyszczających 
 
Opróżnienie naniesionego przez wody piasku i związków ropopochodnych odbywać się będzie w 
okresie bezdeszczowym. Osadniki należy opróżnić po wypełnieniu przez osad ½ ÷ ¾ pojemności. 
Częstotliwość czyszczenia osadników i studzienek osadowych będzie uzależniona od wielkości 
opadów atmosferycznych. 
Po wykonaniu urządzeń oczyszczających, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przegląd co 
około 3 miesiące. W czasie dalszej eksploatacji niezbędnym czynnikiem uzyskania efektywnego 
stopnia oczyszczenia ścieków opadowych jest systematyczne opróżnianie wszystkich urządzeń 
oczyszczających, komory osadowe minimum raz do roku w okresie jesienno-zimowym, a także 
doraźnie w zależności od natężenia opadów atmosferycznych. 
Okresowe kontrole, pozwolą na bieżącą ocenę konieczności usuwania zgromadzonych 
zanieczyszczeń. 
 
2.3.8. Gospodarka odpadowa 
 
W procesie oczyszczania ścieków deszczowych będą powstawać przede wszystkim osady 
wytrąconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogą wystąpić wyłącznie  
w przypadkach awaryjnych i wymagają ingerencji służb specjalistycznych, wyposażonych  
w odpowiedni sprzęt. Częstotliwość opróżniania urządzeń oczyszczających zostanie ustalona na 
etapie eksploatacji. Administrator drogi jest zobowiązany do zawarcia umowy na eksploatację 
urządzeń oczyszczających z zagospodarowaniem odpadów. Firma odbierająca zanieczyszczenia 
powinna posiadać odpowiednie zezwolenie Urzędu Wojewódzkiego. 
 
2.3.9. Komory drenażowe 
 
Wody opadowe ujęte przez system kanalizacji deszczowej zostaną zretencjonowane przez system 
komór drenażowych typu NT-BAS-2,6 D, a następnie odprowadzone do środowiska poprzez 
infiltrację. Komory typu ciężkiego NT-BAS-2,6 D przystosowane są do przenoszenia obciążeń  
od ruchu kołowego przy dopuszczalnym nacisku 14,5 tony na oś i zabudowy do głębokości 3 [m]. 
 
2.3.10. Bilans ścieków deszczowych 
 
Wody opadowe ujęte przez wpusty ściekowe będą odprowadzane poprzez system kanalizacyjny  
do zestawów komór drenażowych. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. 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. poz. 1800, 
wody opadowe ujęte w szczelny system kanalizacyjny pochodzące z drogi gminnej klasy L nie 
wymagają oczyszczania. 
 
Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). Dla dróg 
klasy L prawdopodobieństwo deszczu miarodajnego wynosi p=100%. 
 
Natężenie odpływu obliczono ze wzoru: 
  qFQc  
gdzie: 
F – powierzchnia odwadnianej jezdni = powierzchnia zlewni [ha],  
 
Powierzchnia zlewni wynosi ogółem 0,71 ha, w tym odpowiednio: 

 Odbiornik KD-1 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,11 [ha] 
 Odbiornik KD-2 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,06 [ha] 
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 Odbiornik KD-3 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,06 [ha] 
 Odbiornik KD-4 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,10 [ha] 
 Odbiornik KD-5 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,08 [ha] 
 Odbiornik KD-6 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,10 [ha] 
 Odbiornik KD-7 – powierzchnia odwadnianej jezdni 0,20 [ha] 

 
q –  natężenie miarodajne opadu [l/s/ha], wyznaczane ze wzoru: 

 67,0

3470
t

Cq  , otrzymano q=77 [l/s/ha] 

 
C – okres , w którym następuje jednorazowe przekroczenie danego natężenia opadu, przyjęto C=1 
 
t – czas trwania opadu [min], przyjęto t=15min 
 

 - współczynnik szczelności zlewni [-], przyjęto =0,9 dla jezdni. 
 

 -  współczynnik opóźnienia wyznaczany ze wzoru: 
 

 n F
1

 , otrzymano 

n – współczynnik zależny od kształtu i spadku zlewni, dla zlewni wąskiej i płaskiej przyjęto 
współczynnik wynoszący n=2 
 
Powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni jest to iloczyn powierzchni odwadnianej jezdni i 
współczynnika szczelności zlewni. 
Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi ogółem 0,62 ha, w tym odpowiednio: 

 Odbiornik KD-1 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,10 [ha] 
 Odbiornik KD-2 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,05 [ha] 
 Odbiornik KD-3 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,05 [ha] 
 Odbiornik KD-4 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,08 [ha] 
 Odbiornik KD-5 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,07 [ha] 
 Odbiornik KD-6 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,09 [ha] 
 Odbiornik KD-7 – powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,18 [ha] 

 
Natężenie sekundowe odpływu ścieków dla poszczególnych zlewni drogowych przedstawiono w 
tabeli 1 
 

Odbiornik Zlewnia Początek Koniec Powierzchnia 
jezdni [ha] 

Powierzchni 
zredukowana 

[ha] 

Współczynnik 
opóźnienia 

Natężenie 
opadu 

[l/s/ha] 

Natężenie 
odpływu 

[l/s] 
KD-1 Droga nr 1 0+008,5 0+192 0,11 0,10 3,01 77 23 
KD-2 Droga nr 2 0+000 0+097 0,06 0,05 4,15 77 17 
KD-3 Droga nr 3 0+000 0+098 0,06 0,05 4,12 77 17 

KD-4 Droga nr 1 0+192 0+290 0,1 0,08 3,24 77 21 Droga nr 4 0+000 0+061 
KD-5 Droga nr 4 0+061 0+191 0,08 0,07 3,58 77 19 
KD-6 Droga nr 5 0+000 0+163 0,10 0,09 3,20 77 22 

KD-7 
Droga nr 5 0+163 0+403 

0,20 0,18 2,24 77 31 Droga nr 6 0+000 0+092 
 
2.3.11. Obliczenie minimalnej pojemności komór drenażowych 
 
Wymaganą minimalną pojemność komór drenażowych obliczono metodą analityczno wykreślną wg. 
Błaszczyka.  
Obliczenia minimalnych pojemności komór drenażowych przedstawiono w tabeli 2. 
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KD-1                             
Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,10   dopływ kolektorem                     

Odpływ ze zbiornika [l/s] 0,4                           
Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           

  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 6885 8673 9926 10924 12504 13761 15750 16580 17333 18671 19839 20884 21834 22707 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1796 2693 3591 4489 6285 8082 11677 13474 15272 18867 22463 26059 29655 33252 
Objętość odpływającej wody [l/s] 681 1022 1362 1703 2384 3066 4430 5112 5794 7158 8522 9886 11250 12615 

Objętość zbiornika [m3] 6 8 9 9 10 11 11 11 12 12 11 11 11 10 

               
               KD-2                             

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,05   dopływ kolektorem                     
Odpływ ze zbiornika [l/s] 0,2                           

Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           
  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 3640 4585 5247 5775 6610 7274 8326 8764 9163 9869 10487 11040 11542 12003 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1797 2696 3595 4494 6292 8090 11687 13485 15284 18881 22479 26077 29674 33272 
Objętość odpływającej wody [l/s] 390 584 779 974 1364 1754 2533 2923 3313 4093 4873 5653 6433 7213 

Objętość zbiornika [m3] 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 
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               KD-3                             

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,05   dopływ kolektorem                     
Odpływ ze zbiornika [l/s] 0                           

Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           
  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 3677 4632 5301 5834 6678 7349 8411 8855 9257 9971 10595 11153 11661 12127 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1797 2696 3595 4494 6292 8090 11687 13485 15284 18881 22479 26077 29674 33272 
Objętość odpływającej wody [l/s] 390 584 779 974 1364 1754 2533 2923 3313 4093 4873 5653 6433 7213 

Objętość zbiornika [m3] 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

               
               KD-4                             

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,08   dopływ kolektorem                     
Odpływ ze zbiornika [l/s] 0                           

Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           
  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 5966 7515 8601 9466 10834 11924 13647 14366 15019 16178 17190 18096 18919 19675 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1797 2695 3593 4492 6289 8087 11683 13481 15279 18876 22472 26069 29667 33264 
Objętość odpływającej wody [l/s] 511 767 1022 1278 1789 2301 3324 3836 4347 5371 6394 7417 8441 9464 

Objętość zbiornika [m3] 5 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 10 10 
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KD-5                             

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,07   dopływ kolektorem                     
Odpływ ze zbiornika [l/s] 0                           

Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           
  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 4878 6144 7032 7739 8858 9749 11158 11746 12280 13227 14055 14795 15468 16087 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1797 2695 3594 4493 6291 8089 11685 13483 15282 18879 22476 26074 29671 33269 
Objętość odpływającej wody [l/s] 438 657 877 1096 1534 1973 2850 3288 3727 4604 5482 6359 7236 8114 

Objętość zbiornika [m3] 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8 

               
               KD-6                             

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,09   dopływ kolektorem                     
Odpływ ze zbiornika [l/s] 0                           

Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           
  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 6116 7704 8818 9704 11107 12223 13990 14727 15397 16585 17623 18551 19395 20170 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1797 2695 3593 4492 6289 8087 11683 13481 15279 18876 22472 26069 29667 33264 
Objętość odpływającej wody [l/s] 511 767 1022 1278 1789 2301 3324 3836 4347 5371 6394 7417 8441 9464 

Objętość zbiornika [m3] 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 
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               KD-7                             
Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,18   dopływ kolektorem                     

Odpływ ze zbiornika [l/s] 0                           
Czas dopływu ścieków tp[s] 900                           

  Czas trwania deszczu t [s]             
  900 1800 2700 3600 5400 7200 10800 12600 14400 18000 21600 25200 28800 32400 

Natężenie deszczu [l/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7 
Objętość dopływającej wody [l/s] 12457 15691 17960 19765 22622 24897 28496 29997 31361 33780 35894 37785 39503 41083 

Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] 1795 2692 3589 4487 6282 8079 11672 13469 15266 18861 22456 26051 29646 33242 
Objętość odpływającej wody [l/s] 822 1233 1644 2055 2877 3700 5345 6168 6991 8637 10284 11930 13577 15223 

Objętość zbiornika [m3] 12 14 16 18 20 21 23 24 24 25 26 26 26 26 
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Przyjęto następujące objętości komór drenażowych: 
 

 KD-1 - wymagane 12m3, przyjęto 13,2m3, 
 KD-2 - wymagane 6m3, przyjęto 8,1m3, 
 KD-3 - wymagane 6m3, przyjęto 8,1m3, 
 KD-4 - wymagane 9m3, przyjęto 13,2m3, 
 KD-5 - wymagane 7m3, przyjęto 10,8m3 
 Kd-6 - wymagane 10m3, przyjęto 13,5m3, 
 Kd-7  - wymagane 24m3, przyjęto 27,5m3. 

 
Przyjęte objętości komór drenażowych są większe od wymaganych i wynikają z rozwiązań 
konstrukcyjnych systemu komór drenażowych NT-BAS-2,6-D. 
 
2.3.12. Zestawienie podstawowych materiałów 
  
Zestawienie podstawowych materiałów dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Lp Wyszczególnienie Jednostka obmiaru Ilość j.o. 
1. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn200mm mb 85 
2. Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn315mm mb 435 
3. Studnia betonowa Dn 1200 mm kpl. 26 
4. Studzienka ściekowa Dn 500 mm kpl. 20 
5. Studnia tworzywowa Dn 315 mm kpl. 19 
6. Zestawy komór drenażowych  kpl. 7 
7. Osadnik zawiesin Dn 1500 kpl. 7 

 
3. PRÓBA HYDRAULICZNA, DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE PRZEWODÓW 
 
Zmontowany przewód wodociągowy należy poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 1 MPa 
zgodnie z normą PN-B-10725, po czym przewód należy wypłukać. Następnie dla przewodów 
wodociągowych należy zlecić właściwej jednostce SANEPID wykonanie badań fizyko-chemicznych  
i bakteriologicznych wody z rurociągu. W przypadku konieczności dezynfekcji przewodu, zaleca się 
użyć podchloryn sodu w dawce 250 mg/l.  
Pobór wody do płukania z istniejącego hydrantu. Wody z płukania należy odprowadzić do lokalnych 
zagłębień terenu. Płukać z prędkością > 1m/s. Prace wykonywać pod nadzorem administratora sieci. 
 
4. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA  
 
Wytyczenie trasy projektowanej sieci a także jej zinwentaryzowanie należy zlecić uprawnionemu 
geodecie. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem i w zasięgu koron drzew prace prowadzić 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach 
energetycznych założyć rury dwudzielne. 
 
4.1.       Wytyczne odnośnie wykonania robót ziemnych 
 
Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa 
 
Przewód kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, szalowanym pionowo 
ułożonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje się, że 80% wykopów zostanie wykonana 
mechanicznie, a 20% ręcznie. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości zapewniającej możliwość 
bezpośredniego wbudowania. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. 
Rury muszą przylegać swoim dolnym obwodem do podłoża i nie mogą opierać się na kielichach.  
Po ułożeniu przewodów, odbiorze wykonanej roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji 
geodezyjnej przewodu, wykop należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30 cm 
ponad wierzch rurociągów bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z 
zagęszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia 
zagęszczenia I=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla dróg. W przypadku stwierdzenia w trakcie 
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realizacji, w strefie posadowienia gruntów nienośnych, należy wykop pogłębić do warstwy gruntów 
nośnych a grunty organiczne lub nasypowe wymienić na żwir. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić 
do parametrów jw. 
 
W miejscach przejść dla mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących przy budowie 
stosować kładki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych ustawić znaki 
ostrzegawcze, oświetlić o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć taśmą i barierkami 
ochronnymi.  
Miejsce odkładu urobku wyznacza wykonawca robót ziemnych w sposób nie naruszający ruchu 
ulicznego oraz bezpieczeństwa innych użytkowników drogi w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 
Inwestor nie określa miejsca wywozu nadmiaru ziemi. 
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. W czasie budowy kanału z rur PVC, należy przestrzegać warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania  
i budowy przewodów z rur PVC zawartych w instrukcji technicznej producenta rur. 
 
Komory drenażowe 
 
Prace przy montażu kompletnego systemu komór drenażowych należy rozpocząć od przygotowania 
wykopu oraz miejsca na łożysko komorowe (fundament na którym będą opierać się komory). Wykop 
powinien być wykonany z uwzględnieniem miejsca potrzebnego do przeprowadzenia montażu 
systemu oraz wykonania obsypki. Następnie boki wykopu oraz ewentualnie dno wykopu należy 
wyłożyć geowłókniną z zakładką wynoszącą 60 [cm]. 
Na dnie należy umieścić warstwę podsypki z przemytego tłucznia o uziarnieniu 31-63 [mm] 
(łożysko). Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni o krawędziach półzaokrąglonych  
i zaokrąglonych (otoczaków). Grubość warstwy wynosi 200 [mm]. Następnie należy zagęścić  
i wyrównać tłuczeń za pomocą walca wibracyjnego lub zagęszczarki do min. 95% gęstości 
standardowej Proctora. 
Na zagęszczonym łożysku należy ułożyć ciągi komór rozpoczynając od komór skrajnych  
z zamontowanymi pokrywami. Nie należy montować uszkodzonych komór. Komory łączyć na 
zakładkę zgodnie z kierunkiem wytłoczonej na komorach strzałki. Komory powinny być 
wypoziomowane i ustawione w osi. Minimalna odległość między ciągami komór powinna wynosić 
150[mm]. Następnie należy podłączyć do systemu rurociągi dopływowe. 
Po zamontowaniu kompletnych ciągów drenażowych należy wykonać zasypkę z tłucznia  
o uziarnieniu 31-63[mm]. Grubość zasypki nad komorami wynosi 150 [mm]. Zasypkę zagęścić do 
95% gęstości standardowej Proctora. Po wykonaniu zasypki należy ułożyć materiał filtracyjny 
(geowłóknina). Następnie należy wykonać przekrycie nad systemem. Przekrycie wykonać z gruntu 
rodzimego zagęszczonego do min. 95% gęstości standardowej Proctora.  
Zagęszczanie powinno odbywać się warstwami co 150[mm]. Grubość przekrycia określa projekt.  
Komory zlokalizowane w terenie zielonym przykryć warstwą humusu gr. 150mm i obsiać trawą, nad 
komorami zlokalizowanymi w terenie przejezdnym wykonać warstwy konstrukcyjne zgodnie z 
projektem drogowym. 
 
Wodociąg 
 
Przewód wodociągowy zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, szalowanym pionowo 
ułożonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje się, że 80% wykopów zostanie wykonana 
mechanicznie, a 20% ręcznie. Rury i kształtki należy dostarczać w ilości zapewniającej możliwość 
bezpośredniego wbudowania. Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Po 
ułożeniu przewodów, odbiorze wykonanej roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej 
przewodu, wykop należy zasypać ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rurociągów bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem 
gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zagęszczenia 
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla dróg, a w miejscach poza korpusem drogowym wskaźnika nie 
mniejszego niż 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntów 
nienośnych, należy wykop pogłębić do warstwy gruntów nośnych a grunty organiczne lub nasypowe 
wymienić na żwir. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić do parametrów jw. 
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W miejscach przejść dla mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących przy budowie 
stosować kładki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych ustawić znaki 
ostrzegawcze, oświetlić o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć taśmą i barierkami 
ochronnymi.  
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania”. 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego wraz z 
odbudową nawierzchni drogowych i chodników. 
 
4.2.       Odwodnienie wykopów 
 
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie wykopu na czas 
prowadzenia robót.  
Prowadzenie prac metodą wykopów wąskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia 
igłofiltrów nie naruszy i nie zmieni stosunków wodnych. 
 
Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonać kierownik budowy w porozumieniu z 
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujących na dzień rozpoczęcia robót ziemnych warunków 
gruntowo-wodnych. 
 
5. WARUNKI GEOLOGICZNE 
 
Podłoże gruntowe w obrębie posadowienia obiektów stanowią zagęszczone warstwy piaszczyste 
ułożone poziomo. Warstwy te stanowią odpowiednie podłoże dla projektowanej kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, wodociągów i dróg. 
W podłożu projektowanej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej 
pomiędzy ul. Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych w 
miejscowości Białobrzegi, na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych stwierdzono, że: 

 na głębokości od 2,3mp.p.t. do 2,80 m p.p.t. występuje woda gruntowa, 
 w podłożu nie stwierdzono występowanie gruntów słabonośnych ani niekorzystnych zjawisk 

geologicznych, 
 bezpośrednio pod warstwą gleby zalegają piaski średnie, 
 głębokość strefy przemarzania hz = 1,0m p.p.t. 

Projektowaną inwestycję zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463) należy zaliczyć do drugiej 
kategorii geotechnicznej. 
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ZAŁĄCZNIKI 
  
1.  Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/POOS/08 z dnia 25.06.2008  
2. Aktualne zaświadczenie o przynależności Projektanta do Mazowieckiej Okręgowej Izby  
               Inżynierów Budownictwa 
3. Uprawnienia budowlane Sprawdzającego nr MAZ/0059/POOS/12 z dnia 02.07.2012 
4. Aktualne zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do Mazowieckiej Okręgowej Izby  
               Inżynierów Budownictwa 
 
 
Uzgodnienia i opinie są zawarte w tomie I Projekt zagospodarowania terenu. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
1. Plan orientacyjny,        rys. nr 1 
2. Plany sytuacyjne, skala 1:500       rys. nr 2 
3. Profile podłużne sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500   rys. nr 3 
4. Profile podłużne sieci wodociągowej skala 1:100/500    rys. nr 4 
5. Profile podłużne sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500   rys. nr 5 
6. Schematy węzłów wodociągowych      rys. nr 6 
7. Schematy komór drenażowych       rys. nr 7 
8. Schemat konstrukcyjny studni kanalizacyjnej Dn1200 mm                   rys. nr 8.1 
9. Schemat konstrukcyjny studzienki ściekowej Dn500 mm    rys. nr 8.2 
10. Studnia  425 mm z włazem B125      rys. nr 8.3 
11. Schemat konstrukcyjny osadnika zawiesin Dn1200    rys. nr 8.4 
12. Schemat montażowy rury osłonowej i rurki sygnalizacyjnej   rys. nr 8.5 
13. Schemat studni wodomierzowej Dn1500      rys. nr 8.6 
14. Studnia  315 mm z włazem D400      rys. nr 8.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


