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1. PRZEZNACZENIE I PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI  
OBIEKTU BUDOWLANEGO 

1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pod nazwą: Sieć uzbrojenia 
terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych i posesji przy 
ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach — zakres poza drogą wojewódzką nr 731.  

Powyższe zadanie stanowi wydzielony element przedsięwzięcia inwestycyjnego pod ogólną nazwą: 
„Budowa kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej 
i Cichej w Białobrzegach”. W skład całego przedsięwzięcia wchodzą następujące zadania objęte 
poszczególnymi opracowaniami projektowymi: 
1. Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych 

i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach — zakres poza drogą wojewódzką nr 731. Zadanie 
to wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostę Białobrzeskiego. 

2. Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych 
i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach — zakres w drodze wojewódzkiej nr 731. Zadanie to 
wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego. 

3. Przyłącza do grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i posesji przy 
ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach. Zadanie to wymaga zgłoszenia robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę. 
Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne oznaczone nr 1, zlokalizowane będzie na działkach: 4/2, 1061/3, 

1061/4, 1062/1, 1111/2, 1113/1, 1118,  1126/3, 1126/4 w obrębie ewidencyjnym 0001, jednostka 
ewidencyjna 140101_4 Białobrzegi.  

Rozszerzeniem i uszczegółowieniem niniejszego projektu budowlanego są szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

Planowana inwestycja celu publicznego dotyczyć będzie nowego przedsięwzięcia. Nie będzie to 
rozbudowa ani przebudowa istniejących elementów sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Białobrzegi. Nowo 
wybudowany system kanalizacji sanitarnej zostanie połączony z istniejącą siecią kanalizacyjną funkcjonującą 
obecnie na terenie miasta Białobrzegi, a ścieki bytowe odprowadzane będą poprzez istniejący system 
kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie tj. projektowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości poniżej 1 km, 
nie zostało sklasyfikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 
71). Nie należy ono do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani 
też do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

1.2. Inwestor 
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: Gmina Białobrzegi z siedzibą: 26-800 Białobrzegi, 
Plac Zygmunta Starego 9. 

1.3. Podstawa opracowania 
Podstawą formalną i merytoryczną niniejszego opracowania są następujące akty prawne, dokumenty 
i literatura: 
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A - Akty prawne 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935). 
− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463). 
 

B - Dokumenty: 
− Mapa do celów projektowych w skali 1:500, aktualna na czerwiec 2017 r. 
− Warunki Techniczne, wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy 

w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30 - pismo nr WT-64/2017, z dnia 08-06-2017 r. 
− Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z obszaru miasta Białobrzegi dla 

działek objętych inwestycją tj. budową grawitacyjno-ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej – dokument 
nr ZPiN.6727.209.2017 z dnia 09.06.2017 r. wraz z załącznikiem graficznym w skali 1:5000. 

− Decyzja Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach – pismo nr ZUK.7230.137.2017 z dnia 7.08.2017 r.  
z załącznikiem graficznym w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie dróg gminnych. 

− Protokół z narady koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy 
ul. Żeromskiego 84, 26-800 Białobrzegi – pismo nr GK.6630.35.2017 z dnia 12.10.2017 r. wraz 
z załącznikiem graficznym w sprawie usytuowania kanałów sanitarnych grawitacyjnych oraz tłocznych 
z przyłączami i kabli eNN zasilających pompownie ścieków. 

− Zgoda na umieszczenie projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w działce nr 1126/3 oraz 
informacja o warunkach lokalizacji ww. na działce nr 1061/4 – pismo nr ZPiN.6853.3.2017 z dnia 
20.09.2017 r. wydane przez Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta 
i Gminy w Białobrzegach. 

− Zgody na dysponowanie terenem dla celów budowlanych uzyskane przez ZWiK w Białobrzegach od 
właścicieli i władających nieruchomościami, na których zlokalizowana będzie inwestycja. 

− Inwentaryzacja uzupełniająca i wywiad w terenie. 
− Wytyczne i zalecenia przekazane przez Zamawiającego. 
 

C - Literatura 
− Wodociągi i kanalizacja – Poradnik, praca zbiorowa, wydawnictwo Arkady; Warszawa 1971. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury), wydawnictwo COBRTI INSTAL Zeszyt 9 – Warszawa, sierpień 2003 r. 
− Informacje techniczne producentów wyrobów zastosowanych w niniejszym opracowaniu. 

1.4. Cel i zakres realizacji inwestycji 
Realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego przyczyni się do uporządkowania gospodarki 
ściekowej na rozpatrywanym terenie, a przez to do ochrony środowiska naturalnego. Przy ulicach 
Krakowskiej i Cichej stworzy możliwość likwidacji obecnie wykorzystywanych bezodpływowych podziemnych 
zbiorników na fekalia i otworzy drogę do ekologicznego odprowadzania ścieków dla ogółem 14 posesji 
(zamieszkanych przez ponad 20 rodzin). Inwestycja służyć będzie również do odprowadzania ścieków 
z planowanego do realizacji centrum hotelowo-konferencyjnego (zwanego też jako centrum informacji 
Polsko-Chińskiej), projektowanego na działce nr 1126/4.  
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Wydzielone zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa 
kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach — 
zakres poza drogą wojewódzką nr 731” obejmuje: 
− Budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U kanałowych pełnościennych  

o sztywności 8 kPa, DN/OD 200 mm układanych w wykopach umocnionych szer. 1,0 m,  
(lokalnie wykopy mogą być poszerzane w obrębie studni oraz komór dla przewiertów) 
z całkowitą wymianą gruntu na piach; odcinki L=3,2+3,98+59,5+26,5+3,15 ........................... L = 96,33 m 

− Budowę 8 szt. odgałęzień bocznych od ww. kanałów sanitarnych grawitacyjnych do granic  
posesji. Odgałęzienia wykonane z rur PVC-U kanałowych pełnościennych o sztywności 8 kPa,  
DN/OD 160 mm, układanych w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych szer. 0,9 m  
z całkowitą wymianą gruntu na piach....................................................................................... Lc = 23,62 m 

− Wbudowanie w kanał główny trójników skośnych do rur PVC D 200/160 mm /45° 
dla podłączenia ww. odgałęzień bocznych (przyłączy kanalizacyjnych) ................................... 4 szt. 

− Budowę kanału sanitarnego ciśnieniowego z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-75 mm  
do kanalizacji tłocznej – rury układane metodą tradycyjną tj. w wykopie szer. 0,9 m. 
Całkowita długość rurociągu wynosi Lc = 18,0 m w tym długość do granicy posesji tj.  
długość objęta niniejszym opracowaniem wynosi: .................................................................. L = 16,00 m 

− Budowę kanału sanitarnego ciśnieniowego z rur PE 100-RC, SDR 17, PN 10, D-90 mm  
do kanalizacji tłocznej. Całkowita długość rurociągu wynosi: .................................................. L = 81,30 m 
w tym: 
• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-90 mm układane metodą  

tradycyjną tj. w wykopie szer. 0,9 m (lokalnie wykopy mogą być poszerzane  
w obrębie komór startowej / odbiorczej dla przewiertu) .................................................. L = 17,50 m 

• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-90 mm wbudowane metodą  
horyzontalnego przewiertu sterowanego .......................................................................... L = 62,95 m 

• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-90 mm układane w rurze 
osłonowej stalowej Dz = 168.3 x 8.0 mm Lc = 20,0 m; z czego na działce 1118 ................ L = 0,85 m 

− Budowę kanału sanitarnego ciśnieniowego z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-110 mm  
do kanalizacji tłocznej. Całkowita długość rurociągów tłocznych wynosi: ............................... L= 183,94 m 
w tym: 
• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-110 mm układane metodą  

tradycyjną tj. w wykopie szer. 0,9 m (lokalnie wykopy mogą być poszerzane  
w obrębie komór startowej / odbiorczej dla przewiertu) odcinki L =152,5+4,0 ................ Lc = 156,50 m 

• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-110 mm wbudowane metodą  
horyzontalnego przewiertu sterowanego, odcinki L = 26,0 ............................................... Lc = 26,00 m 

• kanały ciśnieniowe z rur PE HD 100-RC, SDR 17, PN 10, D-110 mm układane w rurze 
osłonowej stalowej Dz = 168.3 x 8.0 mm Lc = 14,2 m; z czego na działce 4/2 ................... L = 1,44 m 

− Montaż armatury DN 100/80 mm do płukania rurociągu tłocznego D-110 mm...................... kpl. 1 
− Wykonanie poziomego przewiertu sterowanego rurą osłonową stalową DN 150 mm, 

Dz = 168,3 x 8,0 mm pod istniejącą jezdnią ul. Krakowskiej – długość przewiertu  ................. L = 1,44 m 
− Wykonanie poziomego przewiertu sterowanego rurą osłonową stalową DN 150 mm, 

Dz = 168,3 x 8,0 mm pod istniejącą jezdnią ul. Krakowskiej – długość przewiertu  ................. L = 0,85 m 
− Budowę studni rewizyjnych betonowych D 1200 mm z kinetą D 200 mm oraz  

włazem żeliwnym D 600 mm, 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym .................... 2 kpl. 
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− Budowę studni inspekcyjnych tworzywowych D 425 mm z kinetą przelotową D 200/60st.  
oraz włazem żeliwnym D 400 mm 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym .............. 1 kpl. 

− Budowę studni inspekcyjnych tworzywowych D 425 mm z kinetą D 200/160 mm  
oraz włazem żeliwnym D 400 mm 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym .............. 2 kpl. 

− Budowę studni inspekcyjnej tworzywowej D 425 mm z kinetą D 160/160 mm  
oraz włazem żeliwnym D 400 mm 40T posadowionym na pierścieniu odciążającym .............. 1 kpl. 

− Budowę studni rozprężnych D 1000 mm dla kanalizacji ciśnieniowej ...................................... 2 szt. 
− Budowę i rozruch sieciowej pompowni ścieków sanitarnych P1 dla terenów nadpilicznych  

wraz z podłączeniem rurociągów i dostawą panelu zasilająco-sterowniczego ........................ 1 kpl. 
− Budowę i rozruch sieciowej pompowni ścieków sanitarnych P2 dla posesji  

zlokalizowanych wzdłuż ul. Krakowskiej, Cichej oraz ulicy bez nazwy wraz  
z podłączeniem rurociągów i dostawą panelu zasilająco-sterowniczego ................................. 1 kpl. 

− Wykonanie zasilania elektrycznego dla 2 szt. pompowni sieciowych tj. P1 i P2;  
budowa WLZ między ZKP a szafą sterowniczą pompowni – kable YKY 4 x 10 mm2  
o łącznej długości  ..................................................................................................................... L = 8,5 m  

− Wykonanie zjazdu z działki nr 4/2 oraz utwardzonej nawierzchni dla wydzielonego terenu  
pompowni sieciowej P1 ............................................................................................................ 1 kpl. 

− Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową dla wydzielonego terenu  
pompowni sieciowej P1 ............................................................................................................ 1 kpl. 

− Opróżnienie i likwidacja poprzez zasypanie lub zdemontowanie istniejącego podziemnego  
zbiornika na ścieki sanitarne. Następnie przełączenie istniejącej instalacji kanalizacyjnej 
do nowego kanału. Dotyczy zbiornika i instalacji na działce nr 1061/4 .................................... 1 szt. 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej nawierzchni z mieszanek  
mineralno-bitumicznych, a także podbudowy pod tą nawierzchnią. 
Fragment do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = 2,45 x 2,0 m ........................................ F =  4,9 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej fragmentu chodnika z kostki betonowej  
wibroprasowanej na podsypce piaskowej na odcinku od węzła S2a do granicy dz. 1123/13  
Fragment do rozebrania i odtworzenia o powierzchni: L x B = 8,0 x 1,45 m ............................ F = 11,6 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Krakowskiej fragmentu nawierzchni z kostki kamiennej  
granitowej na podsypce cementowo-piaskowej na dwóch odcinkach kanałów DN 200 mm 
od węzła S01 do granicy działki 1123/13.  
Fragmenty do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = (3,2+4,0) x 2,0 m ............................... F =  14,4 m2 

− Rozebranie i odtworzenie przy ul. Krakowskiej (dz. nr 4/2) fragmentu chodnika z płyt 
betonowych 50 x 50 cm na podsypce piaskowej, odcinek przy rurze osłonowej L = 14,2m. 
Fragment do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = 3,0 x 3,0 m .......................................... F =  9,0 m2 

− Rozebranie i odtworzenie w ul. Cichej oraz ul. bez nazwy fragmentów nawierzchni z płyt 
betonowych 100 x 50 cm na podsypce piaskowej. 
Fragmenty do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = (7,0+3,9+28,6+59,5) x 3,0 m ............ F = 297,0 m2 
oraz o pow. L x B = (1,95+2,15+1,75+2,25+0,9+2,0+1,35) x 2,0 m ........................................... F = 24,7 m2 

− Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni ziemnej w ul. Cichej – prace po zakończeniu  
robót montażowych i zasypaniu wykopów – długość 14,0 m szerokość 3,0 m ........................ F =   42,0 m2 

− Zebranie przed wykonaniem wykopów i ponowne rozłożenie po zakończeniu robót  
ziemnych 20-25 cm warstwy ziemi urodzajnej na długości: 
L = 145,5 m w pasie o szerokości 3,0 m  ................................................................................... F = 436,5 m2 
oraz tylko zebranie ziemi z przełożeniem na długości L = 11,0 m i szerokości B = 11,0 m  ...... F = 121,0 m2 
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W wybranej lokalizacji, trasę projektowanych kanałów przecinają niżej wyszczególnione istniejące przeszkody 
i uzbrojenie podziemne, które należy zabezpieczyć w wykopach na czas prowadzenia robót: 

− kable energetyczne ........................................................................................................................... 7 szt. 
− kable teletechniczne ......................................................................................................................... 2 szt. 
− sieć gazowa lub przyłącza sieci gazowej D 18 – D 40 mm ................................................................ 4 szt. 
− sieć wodociągowa lub przyłącza sieci wodociągowej D 32 – D 100 mm .......................................... 6 szt. 

1.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 463) oraz wykonanych badań geotechnicznych gruntu, zaliczono projektowane 
obiekty budowlane do II kategorii geotechnicznej. Kanały wraz z niezbędną armaturą i studniami montowane 
będą w prostych warunkach gruntowych, w wykopach o głębokości większej niż 1,2 m p.p.t. 

Dodatkowe informacje odnośnie odwodnienia wykopów, spodziewanego rodzaju i parametrów gruntu 
oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zawarto w dalszej części niniejszego 
opisu technicznego – patrz pkt. 3.4 i 3.6, a także w opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża 
gruntowego oraz w projekcie geotechnicznym dołączonym jako TOM 2 do niniejszego opracowania.  

1.6. Wybór lokalizacji inwestycji 
Przebieg trasy projektowanych kanałów wynika z następujących uwarunkowań: 
− dostępności terenu, 
− istniejącego i projektowanego w tym rejonie uzbrojenia podziemnego, 
− warunków określonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, 
− warunków określonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,  
− warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, z uwzględnieniem 

wszystkich zmian obowiązujących po 1 marca 1996 r. 
Uwzględniając ww. uwarunkowania, kanały sanitarne grawitacyjne wraz z przyłączami oraz kanały 

ciśnieniowe zaprojektowano zgodnie z lokalizacją pokazaną na załączonym w części graficznej planie 
zagospodarowania terenu – rysunek nr 2. 

1.7. Stan prawny terenu budowy 
Projektowane odcinki kanałów objęte niniejszym opracowaniem, zlokalizowane są na terenie stanowiącym 
własność lub będącym we władaniu następujących właścicieli: 

 

Lp. Obręb Arkusz Nr działki / Położenie Właściciel lub władający 

1 Białobrzegi 13 4/2   teren rekreacyjny, nad rz. Pilicą Miasto i Gmina Białobrzegi, 
Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9 

2 Białobrzegi 13 1061/3 ul. bez nazwy  Własność osób fizycznych 
(zgody właścicieli w załączeniu) 

3 Białobrzegi 13 1061/4 ul. bez nazwy Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, 
Białobrzegi, ul. Krakowska 28 

4 Białobrzegi 13 1062/1 ul. bez nazwy  Własność osób fizycznych 
(zgody właścicieli w załączeniu) 

5 Białobrzegi 13 1111/2 ul. Plac Zygmunta Starego Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, 
Białobrzegi, ul. Krakowska 28 

6 Białobrzegi 13 1113/1 ul. Piekarska Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, 
Białobrzegi, ul. Krakowska 28 
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7 Białobrzegi 13 1118  ul. Cicha Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, 
Białobrzegi, ul. Krakowska 28 

9 Białobrzegi 13 1126/3 rozlewisko rz. Pilicy Miasto i Gmina Białobrzegi, 
Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9 

10 Białobrzegi 13 1126/4 rozlewisko rz. Pilicy 

Miasto i Gmina Białobrzegi, 
Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9 
 

Użytkownik wieczysty/dzierżawca: 
"Domcomnat" Sp. z o.o; 02-495 
Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 21 E/2 

 

Inwestor posiada pisemną zgodę na dysponowanie ww. terenem na cele budowlane. 
Wyżej przedstawiona sytuacja prawna zapewnia pełną dostępność terenu dla zrealizowania 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Szerokość działek, wzdłuż przewidywanego pasa robót liniowych, 
jest wystarczająca do wykonania zadania w przyjętej technologii prowadzenia robót, bez konieczności 
korzystania z działek sąsiednich. 

1.8. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się zmiany dotychczasowej funkcji terenu. Budowa sieci 
kanalizacyjnej, jako podziemnej inwestycji liniowej, nie spowoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz 
sposobu zagospodarowania istniejącej powierzchni terenu. 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana będzie wzdłuż pasów drogowych ulic Cichej, 
Piekarskiej, ulicy bez nazwy (prostopadłej do ul. Cichej), oraz wzdłuż traktu pieszo-jezdnego prowadzącego 
na tereny nadpiliczne. Jeden z odcinków kanału tłocznego zlokalizowany będzie na terenach zielonych — 
obecnie nie zagospodarowanych lecz przewidzianych w przyszłości pod zabudowę tj. na działkach nr 1126/3 
i 1126/4. Na działce nr 1126/4 wykonane będzie też wygrodzenie i utwardzenie terenu o powierzchni około 
90 m2 dla potrzeb projektowanej pompowni sieciowej. 

Odcinki kanałów prowadzone wzdłuż oraz pod jezdnią ul. Krakowskiej (dz. nr 1123/13), objęte są 
wydzieloną częścią opracowania – patrz zadanie 1 – zakres w drodze wojewódzkiej nr 731. 

Parametry przestrzenne i techniczne poszczególnych elementów zadania będą spełniać wymagania 
określone w przepisach szczegółowych i odpowiednich normach branżowych. Miejscem zrzutu ścieków 
z projektowanego systemu będą istniejące studnie kanalizacyjne oznaczone na planie zagospodarowania 
terenu jako S01 i S02 zlokalizowane w ulicach: Piekarskiej oraz na Placu Zygmunta Starego tj. poza pasem 
drogowym ul. Krakowskiej. Stamtąd ścieki będą kierowane do istniejącego systemu kanalizacji 
funkcjonującego w mieście Białobrzegi. 

Miejsca lokalizacji przepompowni sieciowych umożliwiają swobodny dojazd do nich oraz obsługę 
i konserwację przez służby komunalne. Zapewniają również bezproblemowy dostęp do źródeł zasilania 
energetycznego jak również nadzór – rozumiany jako zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. 

Usytuowanie trasy kanałów zostało tak zaprojektowane, by nie zachodziła konieczność żadnej wycinki 
drzew i krzewów, ani też nie doszło do ingerencji w ich system korzeniowy. Tam gdzie to możliwe założono 
bezwykopową technologię układania kanałów, co ograniczy konieczność naruszania istniejących nawierzchni 
utwardzonych oraz nie będzie utrudniać ruchu pieszych i pojazdów. 

Budowa kanalizacji na ww. terenie oraz jej późniejsza eksploatacja, nie zmieni otoczenia, nie wpłynie 
niekorzystnie na klimat, krajobraz i walory estetyczne analizowanego terenu, jak również nie będzie mieć 
negatywnego wpływu na tereny przyległe. 



| 15 |   ZADANIE 1 Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych  
  i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach – zakres poza drogą wojewódzką nr 731 

 

Jednostka projektowania: 
 AKWA Zakład Projektowo-Usługowy .:. Projektowanie zewnętrznych sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych 
 tel.: 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl  

 

1.9. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
Zgodnie z definicją podaną w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 
1186), obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy, tego terenu. 
 Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3, pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, należy zaliczyć przepisy 
rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, przepisy dotyczące ochrony 
zabytków, ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony 
środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87, ust. 
2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je 
ustanowiły. 

Planowana inwestycja tj. sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym usytuowanym pod 
powierzchnią terenu. Kanały grawitacyjne zostaną ułożone na głębokościach od 1,28 m do 2,53 m p.p.t., licząc 
do dna kanału. Natomiast rurociągi kanalizacji tłocznej posadowione będą na głębokościach od 1,18 m 
do 2,50 m p.p.t., licząc do dna rurociągu. Jedynymi elementami widocznymi z powierzchni terenu będą włazy 
do studni i do podziemnych przepompowni ścieków oraz skrzynki uliczne do zasuw i zestawów płuczących. 
Nad powierzchnią terenu zostaną usytuowane wyłącznie dwie skrzynki przyłączeniowo-licznikowe zasilania 
energetycznego. Dodatkowo na działce nr 1126/4 zostanie wydzielony ogrodzeniem panelowym 
i utwardzony kostką betonową teren dla projektowanej przepompowni ścieków nr P1. Na działkach 
przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie będą wznoszone żadne naziemne obiekty kubaturowe.  

Biorąc zatem pod uwagę rodzaj planowanej inwestycji oraz ww. definicję, projektowana sieć podziemnej 
kanalizacji sanitarnej nie wprowadzi ograniczeń jeśli chodzi o zagospodarowanie powierzchni terenu działek, 
na których będzie lokalizowana, jak też działek sąsiednich. Budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, 
ciągów pieszo-jezdnych, czy też nowe kształtowanie terenu oraz wznoszenie innych budowli lub obiektów 
małej architektury jest możliwe w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacyjnej. Również inne planowane 
w przyszłości do realizacji podziemne obiekty liniowe mogą być lokalizowane w bliskiej odległości od 
projektowanej kanalizacji lub mogą krzyżować się z nią, pod warunkiem zachowania odpowiednich 
głębokości posadowienia. Jedyne ograniczenie dotyczy budowy podziemnych obiektów liniowych po tej 
samej trasie, czyli w tej samej lokalizacji co przedmiotowa inwestycja, a także zagospodarowania 
wydzielonego fragmentu działki nr 1126/4, na której zlokalizowana zostanie pompownia P1. 

Lokalizacje projektowanych sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków wraz z ich zasilaniem 
zostały pozytywnie zaopiniowane na naradzie koordynacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Białobrzegach. Zostały też uzgodnione bez uwag z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach, 
Zakładem Usług Komunalnych w Białobrzegach, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
oraz z Rejonem Drogowym Otwock-Piaseczno. Również właściciele działek prywatnych i dzierżawionych tj. 
o numerach:  1061/3, 1062/1, 1126/4 otrzymali stosowane informacje na temat planowanej inwestycji, 
zaakceptowali lokalizację projektowanych sieci kanalizacyjnych i pompowni ścieków, a także podpisali 
z inwestorem umowy na udostępnienie swych nieruchomości dla celów budowy i eksploatacji. 

Teren inwestycji jest obecnie uzbrojony niezbędnymi sieciami podziemnymi i zagospodarowany. Nie ma 
więc podstaw zakładać, że projektowana sieć kanalizacji narusza lub w przyszłości będzie naruszać interesy 
właścicieli działek, na których zostanie zbudowana. Nie nałoży też ograniczeń w zagospodarowaniu terenu 
działek objętych inwestycją oraz terenu działek sąsiednich. 

Na etapie realizacji inwestycji niezbędne będzie zajęcie pewnego dodatkowego obszaru terenu celem 
wykonania wykopów pod proj. sieci podziemne, przy czym wykopy te w całości znajdą się w obrębie działek, 
na których lokalizowana będzie inwestycja. Ze względu na brak odrębnych przepisów prawa wykonawczego 
określających niezbędną szerokość wykopów, przy ich wyznaczeniu zastosowano zalecane do stosowania 
wymagania techniczne i normy. 
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W związku z powyższym można stwierdzić, że obszar oddziaływania obiektu budowlanego nie będzie 
wykraczać poza obręb projektowanych sieci i tym samym w całości znajdzie się na działkach: 4/2, 1061/3, 
1061/4, 1062/1, 1111/2, 1113/1, 1118,  1126/3, 1126/4, co ukazano na kopii mapy ewidencyjnej załączonej 
na kolejnej stronie opisu oraz zestawiono w poniższej tabeli. 

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Rodzaj  
oddziaływania obiektu 

Dotyczy 
[tak/nie] Zasięg obszaru oddziaływania Podstawa prawna 

USYTUOWANIE Tak 

Część działek nr 4/2, 1061/3, 
1061/4, 1062/1, 1111/2, 
1113/1, 1118,  1126/3, 1126/4, 
obręb 0001, jednostka ewiden-
cyjna 140101_4 Białobrzegi.  
Obszar oddziaływania obiektu 
budowlanego obejmie jedynie 
część ww. działek tj. wzdłuż i na 
szerokość projektowanej sieci 
uzbrojenia terenu oraz 
obiektów nadziemnych.  
Patrz również załączona na 
kolejnej stronie kopia mapy 
ewidencyjnej.  

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla m. 
Białobrzegi zatwierdzony 
Uchwałą Nr XV/81/2004 Rady 
Miasta i Gminy Białobrzegi 
z dnia 2.03.2004 r. (Dz. Urz. 
woj. maz. Nr 68 poz. 1725 ze 
zm. Dz. Urz. 2006 Nr 61 poz. 
1938)  
§ 11 ust. 5 pkt. 2c; § 11 ust. 6 
pkt. 2c; 
§ 12 ust. 4 pkt. 2c; § 18 ust. 9;  
§ 19 pkt. 1, 2, 4, 7 

ZACIENIANIE Nie   

PRZESŁANIANIE Nie   

EMISJE    

Hałasu Nie   

Zanieczyszcz. powietrza Nie   

Zanieczyszcz. wody Nie   

Prom. elektrom. Nie   

Prom. jonizujące Nie   
    
INNE ODDZIAŁYWANIA Nie   
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1.10. Wpływ inwestycji na środowisko 
W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. „w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) § 3.1 pkt. 79, 
przedmiotowa inwestycja ze względu na swą długość (poniżej 1 km) nie jest zaliczona do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymagała uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Inwestycja nie wkracza w obszar parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, użytku 
ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma również na terenie inwestycji pomników przyrody. 
Ponadto inwestycja nie będzie realizowana w otulinie żadnego z wymienionych obszarów. Niemniej  
działki przeznaczone pod inwestycję znajdują się w obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy 
i Drzewiczki”, a niektóre z nich również w granicach obszarów „Natura 2000” — PLB 140003 i PLH 140016. 

Z tego względu Inwestor sporządził Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i wystąpił do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Radomiu, z wnioskiem o wydanie opinii co 
do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku wydał 
postanowienie nr WSTR.43.7.2019.RN z dnia 12 kwietnia 2019 r., w którym stwierdził brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000. 

Niezbędne jest jednak, aby przygotowanie i realizacja inwestycji uwzględniały oszczędne korzystanie 
z terenu, ochronę gatunkową roślin, ochronę drzew i krzewów, ochronę gleby i zieleni, a także ochronę 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Inwestycja ma być realizowana z zachowaniem 
wszelkich wymogów ochrony środowiska. Chociaż w trakcie budowy kanalizacji wystąpi w analizowanym 
rejonie pewna emisja hałasu oraz substancji do powietrza, których źródłami będzie głównie praca sprzętu 
budowlanego oraz ruch pojazdów transportujących materiały budowlane, oddziaływania te będą 
krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Zostaną również zastosowane rozwiązania 
organizacyjne i techniczne, które zminimalizują negatywny wpływ na środowisko, a mianowicie: 
− Zaplecze budowy, bazy materiałowe i parkingi sprzętu zlokalizowane zostaną poza terenami cennymi 

przyrodniczo, z dala od zbiorników i cieków wodnych tj. na terenach już przekształconych i utwardzonych 
z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po 
zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany. 

− Środowisko gruntowo-wodne zostanie zabezpieczone przed przenikaniem zanieczyszczonych spływów  
z powierzchni terenu. 

− Na przeważającej długości odcinków, rurociągi układane będą metodami bezwykopowymi, czyli bez 
naruszania istniejącego terenu. 

− Roboty ziemne poprzedzone zostaną zdjęciem warstwy urodzajnej (jeśli taka będzie występować),  
a ziemia ta zostanie zdeponowana osobno do ponownego wykorzystania, z uwzględnieniem 
zagospodarowania jej poza siedliskami przyrodniczymi oraz ciekami wodnymi. 

− Masy ziemne zagospodarowane zostaną z uwzględnieniem cennych wartości przyrodniczych,  
a zanieczyszczone – zagospodarowane jako odpady. 

− Odpady powstałe podczas realizacji inwestycji magazynowane będą w pojemnikach, a następnie 
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania. 

− Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej między (w godz. 7.00 – 21.00). 
− Zaplecze budowy wyposażone zostanie w mobilne kabiny sanitarne na ścieki bytowe. 
− Podczas wykonywania prac budowlano-montażowych przestrzegane będą następujące zasady: 
 Do wykonywania robót zastosowany będzie sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach 

hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.  
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 Prowadzona będzie stała kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych w trakcie 
budowy, a te utrzymywane będą w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu 
i emisji zanieczyszczeń. 

 Przestrzegać się będzie ograniczenia jałowej pracy silników pojazdów samochodowych. 
 Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi będą natychmiast 

neutralizowane sorbentami. 
Wymienione powyżej środki zabezpieczające oraz przyjęte do realizacji rozwiązania projektowe, 

zagwarantują pełną ochronę gleby, wód powierzchniowych, wód podziemnych i atmosfery przed 
przedostawaniem się zanieczyszczeń powstających w trakcie realizacji i eksploatacji obiektu. 

Ponadto końcowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko będzie pozytywny. Realizacja inwestycji 
przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na tym terenie poprzez eliminację podziemnych 
zbiorników na ścieki „szamb”, a tym samym ograniczy ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu. 

1.11. Dane dotyczące szczególnej ochrony terenu 
Teren, na którym Inwestor zamierza zrealizować planowane przedsięwzięcie jest objęty ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. planem inwestycja realizowana będzie 
na obszarach oznaczonych jako: 
 MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
 MN  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
 U4  tereny usług turystyki; 
 A  częściowo strefa terenów ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
 B  częściowo strefa terenów ingerencji konserwatorskiej; 
 KL  droga lokalna – miejsko gminna 
 RZ1  tereny o charakterze naturalnym 

Lokalizacja inwestycji nie obejmuje natomiast terenów w miejscowości uzdrowiskowej, nie znajduje się 
również w granicach terenów górniczych i nie dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Ponadto inwestycja nie narusza przepisów 
odrębnych ani interesów i prawa własności osób trzecich. 

1.12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
W dokumencie: „Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – Załącznik nr 3, 
Rozdział II, § 6 określono, że część zamierzenia inwestycyjnego będzie realizowana w strefie „A” tj. na 
terenach ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie „B” tj. na terenach ingerencji konserwatorskiej. Strefy 
te obejmują część działek nr 1111/2, 1118, 1061/3 i 1113/1.  

Z tego względu w protokole z narady koordynacyjnej zalecono, aby w trybie przewidzianym w art. 106 
K.p.a., organ rozpatrujący wniosek o wydanie pozwolenia na budowę uzgodnił szczegółowe warunki 
realizacji inwestycji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Radomiu. 

Niemniej autor projektu budowalnego stwierdza, że na trasie planowanych robót nie ma obecnie 
żadnego pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, oraz że inwestycja nie będzie prowadzona 
w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  
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2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO REALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO  

2.1. Bilans ścieków sanitarnych 
W celu prawidłowego doboru wielkości projektowanych urządzeń i średnic kanałów sporządzono bilans 
ilościowy, który uwzględnia zarówno dane historyczne odnośnie rzeczywistego zużycia wody i odprowadzania 
ścieków na rozpatrywanym rejonie, jak też informacje projektowe i wskaźniki z literatury technicznej 
odnośnie przyszłościowej produkcji ścieków.  

Szacunkową ilość ścieków bytowo-gospodarczych obliczono przy następujących założeniach ogólnych: 
− 100% wody zużywanej w gospodarstwach domowych odprowadzana jest do projektowanej kanalizacji; 
− Średniodobowe zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wynosi  

100 dm3/Mk/d, tj. zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. „w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody” (Dz.U. Nr 8, poz. 70), Tabela 1, (4 standard wyposażenia 
mieszkań w instalacje: „wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody”); 

− Przeciętna ilość osób zamieszkujących gospodarstwo domowe przyłączane do proj. kanalizacji wynosi  
3,5 Mk/gosp. 

− Ilość wód przypadkowych w tym infiltracyjnych dopływających do proj. kanalizacji jest pomijalna; 
− Współczynnik dobowej i godzinowej nierównomierności odpływu ścieków w stosunku do wartości 

średnich wynosi dla mieszkalnictwa jednorodzinnego odpowiednio: Nd = 2,0 i Nh = 3,0; tj. zgodnie 
z opracowaniem pt.: „Praca zbiorowa: Kwietniewski M., Olszewski W., Osuch-Pajdzińska E., 
Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, 2009.” 

− Dla określenia wartości odpływu ścieków z proj. budynku wielofunkcyjnego (z zapleczem hotelowym 
i gastronomicznym) przewidzianego do realizacji na działce nr 1126/4, przyjęto dane z projektu 
technologicznego dla przedmiotowego obiektu oraz z norm dotyczących średniodobowego zużycia wody 
na jedno miejsce noclegowe zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
„w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody” (Dz.U. Nr 8, poz. 70), Tabela 3.) 

2.2. Ilość ścieków odprowadzanych do poszczególnych przepompowni sieciowych 

2.2.1. Ilość ścieków odprowadzanych do przepompowni P1 

− Do pompowni P1 odprowadzane będą ścieki sanitarne z całego budynku wielofunkcyjnego tj. hotel + gastr. 
− średniodobowa ilość ścieków z hotelu:   Qśr.d. = 150,0 dm3/miejsce x d x 40 miejsc   =   6,00 m3/d 
− średniodobowa ilość ścieków z restauracji:  Qśr.d. (cele technologiczne i porządkowe)   =   9,75 m3/d 
− Ogółem średniodob. ilość ścieków odprowadzanych z budynku wielofunkcyjnego wynosi  = 15,75 m3/d 
− Dodatkowo przyjęto 20% rezerwę na przyszłe zwiększone zapotrzebowanie tj. 0,2 x 15,75 =   3,15 m3/d 
− Ogółem średniodobowa ilość ścieków przyjęta do doboru pompowni P1 wynosi:   = 18,90 m3/d 
− Dla określenia niezbędnej wielkości urządzeń zastosowano następujące wsp. nierównomierności:  

Nd = 1,3 Nh = 1,8   stąd: 
− Qmax.d. = 18,90 m3/d x 1,3  =  24,57 m3/d 
− Qmax.h. = 24,57 m3/d/24 x 1,8 =    1,84 m3/h 
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2.2.2. Ilość ścieków odprowadzanych do przepompowni P2 
Do pompowni P2 odprowadzane będą ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych wzdłuż ulic Cichej oraz 
wzdłuż ulicy bez nazwy. Dodatkowo pompownia P2 przejmować będzie ścieki sanitarne odprowadzane 
z obszaru działek nr 1063/2, 1063/3 i 1063/4 za pośrednictwem zlokalizowanej tam przepompowni 
przydomowej P3. 

Do pompowni P3 odprowadzane będą ścieki bytowo-gospodarcze z budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego, jak również z usług gastronomicznych w postaci kawiarni, cukierni itp. przewidzianych do 
uruchomienia na działkach nr 1063/2, 1063/3 i 1063/4. Zatem do pompowni P2 poprzez pompownię P3 
będzie odprowadzana następująca ilość ścieków: 
− średniodobowa ilość ścieków z bud. mieszkalnego: Qśr.d. = 100,0 dm3/Mk x d x 4 Mk  = 0,40 m3/d 
− średniodobowa ilość ścieków z usług gastr.:   Qśr.d. = 8,0 dm3/kons. x d x 125 kons. = 1,00 m3/d 
Ogółem średniodobowa ilość ścieków odprowadzanych do pompowni P2 / P3 wynosi:   = 1,40 m3/d 

Oprócz wyżej wymienionych ilości, do pompowni P3 kierowane będą ścieki bytowo-gospodarcze 
pochodzące z posesji zlokalizowanych wzdłuż ulic Cichej i bez nazwy. Na podstawie raportów o sprzedaży 
wody w latach 2013-2016 dla tych posesji wyliczono, że średnioroczny bilans ścieków wyniósł w latach 
ubiegłych 1400,3 m3/rok, co daje w bilansie ogólnym: 

− Przeciętną średniodobową ilość ścieków odprowadzanych z posesji przy ul. Cichej i bez nazwy =  3,84 m3/d 
− Przeciętną średniodobową ilość ścieków odprowadzanych do pompowni P2 poprzez P3:   =  1,40 m3/d 
− Dodatkowo przyjęto 30% rezerwę na przyszłe zwiększone zapotrzebowanie tj. ilość: 0,3 x 5,24 =  1,57 m3/d 

− Ogółem średniodobowa ilość ścieków przyjęta do doboru pompowni P2 wynosi:    = 6,81 m3/d 
 

− Dla określenia niezbędnej wielkości urządzeń zastosowano następujące wsp. nierównomierności:  
Nd = 2,0 Nh = 3,0   stąd: 

− Qmax.d. = 6,81 m3/d x 2,0  =  13,62 m3/d 
− Qmax.h. = 13,62 m3/d/24 x 3,0 =    1,70 m3/h 

2.3. Wyniki obliczeń hydraulicznych 
Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono w celu doboru pojemności retencyjnej i sprawdzenia parametrów 
pracy pompowni P1 i P2, doboru pomp, a także określenia prędkości i oporów przepływu ścieków 
w rurociągach tłocznych. Przyjęto założenie, aby objętość retencyjna pompowni była optymalna ze względu 
na niezbyt długi czas przetrzymywania ścieków oraz parametry pracy pomp. Średnicę rur i prędkość 
przepływu ścieków w rurociągach tłocznych dobrano w taki sposób, by zapewnić ich samooczyszczanie, ale 
także zminimalizować opory hydrauliczne i zapewnić optymalny czas przetrzymywania ścieków 
w przewodach.  

Biorąc to pod uwagę powyższe założenia i przeprowadzone obliczenia hydrauliczne, dobrano następujące 
wielkości elementów systemu kanalizacji tłocznej: 

 

A. Pompownia P1 oraz rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki sanitarne – dobrana średnica rur D-110 mm 
− Objętość retencyjna zbiornika ścieków (poziom załączenie/wyłączenie pracy pomp) wynosi: V = 0,34 m3. 
− Czas napełniania poj. retencyjnej przy maksymalnym dopływie ścieków wynosi: t = 11,06 min. 
− Ilość włączeń pomp przy maksym. dopływie ścieków wynosi: n = 5,14 razy/h (dla 1 pompy 2,57 razy/h). 
− Zużycie jednostkowe energii elektrycznej w trakcie pracy pomp wynosi: e = 0,0907 kWh/m3. 
− Koszt energii elektrycznej na przetłaczanie ścieków przy cenie 0,6 zł/kWh wynosi: e = 0,0544 zł/m3. 
− Rurociąg PE HD 100-RC D 110 mm o długości Lc = 356,5 m posiada pojemność retencyjną V = 2,62 m3. 

Z tego na działce nr 1123/13 tj. w pasie DW nr 731 rurociąg prowadzony będzie na długości L = 172,56 m. 
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− Przy maksymalnym dopływie, czas przetrzymywania ścieków w rurociągu tłocznym wynosi t = 1h 25 min. 
− Przy średnim dobowym dopływie, czas przetrzymywania ścieków w rurociągu tłocznym wynosi t < 4 h. 
− Prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym wynosi: v = 1,35 m/s. 
− Straty liniowe i miejscowe w rurociągu tłocznym przy przepływie obliczeniowym wynoszą H = 6,72 m. 
− Całkowite opory na rurociągu tłocznym + geometryczna wysokość podnoszenia wynoszą Hc = 11,63 m. 

 

Szczegóły konstrukcyjne zbiornika pompowni sieciowej P1 oraz typ i parametry dobranych pomp podano 
w dalszej części niniejszego opisu technicznego. 

 

B. Pompownia P2 oraz rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki sanitarne – dobrana średnica rur D-90 mm 
− Objętość retencyjna zbiornika ścieków (poziom załączenie/wyłączenie pracy pomp) wynosi: V = 0,33 m3. 
− Czas napełniania poj. retencyjnej przy maksymalnym dopływie ścieków wynosi: t = 11,58 min. 
− Ilość włączeń pomp przy maksym. dopływie ścieków wynosi: n = 4,84 razy/h (dla 1 pompy 2,42 razy/h). 
− Zużycie jednostkowe energii elektrycznej w trakcie pracy pomp wynosi: e = 0,0454 kWh/m3. 
− Koszt energii elektrycznej na przetłaczanie ścieków przy cenie 0,6 zł/kWh wynosi: e = 0,0272 zł/m3. 
− Rurociąg PE HD 100-RC D 90 mm o długości L = 127,0 m posiada pojemność retencyjną V = 0,93 m3.  

Z tego na działce nr 1123/13 tj. w pasie DW nr 731 rurociąg prowadzony będzie na długości L = 45,72 m. 
− Przy maksymalnym dopływie, czas przetrzymywania ścieków w rurociągu tłocznym wynosi t = 33 min. 
− Przy średnim dobowym dopływie, czas przetrzymywania ścieków w rurociągu tł. wynosi t < 4 h 15 min. 
− Prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym wynosi: v = 1,45 m/s. 
− Straty liniowe i miejscowe w rurociągu tłocznym przy przepływie obliczeniowym wynoszą H = 3,45 m. 
− Całkowite opory na rurociągu tłocznym + geometryczna wysokość podnoszenia wynoszą Hc = 6,63 m. 

 

Szczegóły konstrukcyjne zbiornika pompowni sieciowej P2 oraz typ i parametry dobranych pomp podano 
w dalszej części niniejszego opisu technicznego. 

 

C. Kanały grawitacyjne dla odprowadzania ścieków sanitarnych z pompowni P1 i P2 oraz z posesji przy 
ul. Krakowskiej i Cichej – dobrana średnica D-200 mm 

− Minimalna średnica kanałów tj. D-200 mm została określona w Warunkach Technicznych Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach. Przy projektowanych spadkach kanałów  
tj. 0,5-1,0%, przepustowość rur wynosi od Q 0,5% = 25 l/s do Q 1,0% = 35 l/s i jest wystarczająca dla obecnej 
i przyszłościowej ilości ścieków jaka będzie odprowadzana na rozpatrywanym obszarze. 

D. Kanały grawitacyjne (odgałęzienia boczne kanałów) dla odprowadzania ścieków sanitarnych 
z poszczególnych posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej – dobrana średnica D-160 mm 

− Minimalna średnica kanałów tj. D-160 mm została określona w Warunkach Technicznych Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach. Przy projektowanych spadkach kanałów  
tj. 1,5-4,0%, przepustowość rur wynosi od Q 1,5% = 24 l/s do Q 4,0% = 40 l/s i jest wystarczająca dla obecnej 
i przyszłościowej ilości ścieków jaka będzie odprowadzana na rozpatrywanym obszarze. 
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3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO  

3.1. Materiał i średnice projektowanych kanałów 
− Grawitacyjne odcinki kanałów sanitarnych zaprojektowano z rur litych (jednowarstwowych) PVC-U  

D-200 mm, SN 8, SDR 34 (Di = 188,2 mm), sztywności 8 kPa.  
− Odcinki kanalizacji tłocznej projektowane są z rur ciśnieniowych PE HD 100-RC o zwiększonej 

wytrzymałości, przeznaczonych do budowy sieci kanalizacyjnych o średnicach: D-75 mm, D-90 mm oraz  
D-110 mm, SDR17, na ciśnienie PN 10 atn. Rury z oznaczeniem „RC” do kanalizacji tłocznej, posiadają 
podwyższoną odporność na obciążenia punktowe oraz powolną propagację pęknięć. Dobrano je ze 
względu na konieczność wykonywania niektórych odcinków kanałów ciśnieniowych za pomocą 
przewiertu sterowanego, jak również z uwagi na okoliczność, że rury tego typu można układać bez 
podsypki i obsypki co przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów inwestycji. 

− Odgałęzienia kanałów grawitacyjnych do granic posesji (podobnie jak odcinki przyłączy na terenie posesji) 
zaprojektowano z rur litych (jednowarstwowych) PVC-U D-160 mm, SN 8, SDR 34 (Di = 150,6 mm).  
 

Na przyłączach kanalizacyjnych należy stosować rury i kształtki tej samej firmy co rury do budowy 
przewodów sieciowych. 

Średnice rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych są wystarczające dla istniejącego oraz planowanego 
budownictwa mieszkaniowego i usługowego na obszarze zlewni ciążącej do projektowanych kanałów. 

3.2. Materiał i średnice projektowanych rur osłonowych 
Na projektowanych odcinkach kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych pod jezdnią ul. Krakowskiej, należy 
zastosować stalowe rury osłonowe. Projektuje się następujące rodzaje rur osłonowych:  
− Rury stalowe bez szwu o średnicy DN 150 mm Dz = 168,3 x 8,0 mm, o długościach Lc1 = 20,0 m  

i Lc2 = 14,2 m (jako rury osłonowe dla przewodów ciśnieniowych PE 100-RC D-90 mm i D-110 mm). 
Rury te na przeważającej długości będą układane na działce nr 1123/13 tj. w ramach zadania nr 2 — 

zakres projektowanej sieci kanalizacyjnej w drodze wojewódzkiej nr 731. Jedynie niewielkie fragmenty ww. 
rur będą przewidziane do realizacji w ramach niniejszego zadania nr 1 tj. poza drogą wojewódzką.  
Dla rury L1 będzie to długość 0,85 m, a dla rury L2 długość 1,44 m. 

3.3. Projektowane obiekty i urządzenia na sieci kanalizacyjnej 

3.3.1. Betonowe studnie kanalizacyjne DN 1200 mm 
Studnie rewizyjne na kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z betonowych elementów prefabrykowanych 
łączonych na uszczelki systemowe. Kompletna studnia musi zawierać następujące elementy: 
a) Podstawa (krąg denny) DN 1200 mm, wykonany z betonu klasy B-45 jako prefabrykowany monolit razem 

z gładkim korytem przepływowym (kinetą), przystosowanym do średnic i spadków kanałów oznaczonych 
na profilu podłużnym. W ścianach podstawy studni należy osadzić podczas betonowania szczelne 
przejścia (łączniki) dla rur kanalizacyjnych. Muszą one zapewniać szczelność połączeń, a jednocześnie 
pewną elastyczność dla rur PVC.  Przy zamawianiu studni w zakładzie prefabrykacji betonów należy 
dostarczyć łączniki dla rur i zlecić ich wbetonowanie w ściśle określonych miejscach, podanych odrębnie 
dla każdej studni. Na dnie studni powinien być wykonany „antypoślizgowy” spocznik, dla zachowania 
bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących studnie. Wysokość kinety powinna być równa średnicy 
maksymalnego otworu przyłączanej rury. 
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b) Kręgi nadbudowy z prefabrykowanych elementów DN 1200 mm, wykonane z betonu B-45 odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 1917: 2004; minimalna wysokość kręgów nadbudowy 300 mm. 

c) Przykrycie studzienek kanalizacyjnych – płyta pokrywowa z betonu klasy B-45 o minimalnej 
wytrzymałości  
na obciążenia pionowe 300 kN (w terenach zielonych, bez obciążenia ruchu kołowego) lub 
prefabrykowana płyta pokrywowa posadowiona na pierścieniu odciążającym (w terenach ruchu 
kołowego). 

d) Włazy kanalizacyjne okrągłe żeliwne D 600 mm typu ciężkiego, nośności 40T, z pokrywą przykręcaną 
z wypełnieniem betonowym – odpowiadające wymaganiom normy PN-94/H-74051. Włazy jak wyżej, lecz 
o nośności 25T można stosować w terenach zielonych. Szczegóły zamówienia i dostawy włazów należy 
uzgodnić z Zamawiającym na etapie składania oferty przez wykonawcę przedmiotowych włazów. 

e) Stopnie złazowe żeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101. 
Dopuszcza się też zastosowanie stopni złazowych powlekanych PP, antypoślizgowych. 
 

Niektóre studnie mogą wymagać dodatkowo zastosowania prefabrykowanych betonowych pierścieni 
regulacyjnych D865/625 mm, pod właz żeliwny. 

Łączenie podstawy, kręgów i płyty wykonać z zastosowaniem uszczelek gumowych wg instrukcji 
producenta. Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową. 
Parametry i właściwości elementów betonowych studni rewizyjnych 
− szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu:  50 kPa 
− beton o min. klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie:  min. C40/50 
− nasiąkliwość betonu:  ≤5 % 
− klasa ekspozycji betonu w elementach studni:  X0, XC4, XD3, XF1, XA1 

3.3.2. Studnie rozprężne D 1000 mm 
Na końcówkach projektowanych kanałów tłocznych, w miejscach oznaczonych na planie zagospodarowania 
terenu symbolami S2a i S3c, przewidziano tworzywowe studnie rozprężne z PP o średnicy D 1000 mm 
z podtopionym wylotem rurociągu tłocznego i odpływem grawitacyjnym DN 200 mm.  
 Studnia S2a zostanie usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-jezdnego i dla niej 
przewidziano zwieńczenie w postaci włazu żeliwnego o nośności 25 ton. Natomiast studnia oznaczona na 
planie symbolem S3c zlokalizowana będzie bezpośrednio w jezdni, dlatego projektuje się dla tej studni 
zwieńczenie w postaci włazu żeliwnego o nośności 40 ton. Wszystkie włazy posadowione będą na 
pierścieniach odciążających. 

Materiał studni tj. polipropylen (PP) posiada odporność fizyczną i chemiczną na korozję powodowaną 
przez związki siarki jakie mogą wydzielać się na wylocie z kanalizacji tłocznej. Ponadto na wszystkich studniach 
rozprężnych projektuje się tzw. „wentylację oddechową” wyposażoną w filtry antyodorowe z wkładem 
katalitycznym lub węglowym o wysokiej skuteczności i długim okresie działania. Filtry te będą podwieszone 
pod włazem dla obniżenia uciążliwości odorowej.  

Wyposażenie studni w filtry antyodorowe, a potem ich okresowa wymiana, jest niezwykle istotna ze 
względu na usytuowanie studni rozprężnych w odległości mniejszej niż 20 m od budynków mieszkalnych oraz 
ze względu na szkody jakie może wyrządzić siarkowodór migrujący do niższych odcinków kanalizacji. 
Sprawność filtrów antyodorowych ma istotne znaczenie dla zatrzymania wewnątrz studni rozprężnej odorów 
— głównie siarkowodoru, czyli gazu cięższego od powietrza. Proces przesączania się gazów przez filtr 
(wentylacja oddechowa), powinien następować w odpowiednim tempie i w sposób niezakłócony w trakcie 
powstawania nadciśnienia w studni rozprężnej (w czasie rozprężania się ścieków) i intensywnego uwalniania 
się gazów. 
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Wkład filtracyjny wymaga okresowej wymiany bez względu na obiektywny stan filtra i wrażenie, że nadal 
działa, skoro w obrębie studni nie są wyczuwalne uciążliwe odory. Niesprawność filtra spowodowana jego 
zużyciem i np. zbyt dużym „oporem złoża” spowoduje, że uciążliwe gazy będą migrowały do niższych 
odcinków kanalizacji grawitacyjnej oddziałując szkodliwie na betonowe elementy studni oraz wywołując 
uciążliwość odorową w miejscach pozbawionych stosownego zabezpieczenia. 

 

Kompletna studnia powinna posiadać następujące elementy: 
a) systemową kinetę rozprężną D 1000 mm, tworzywową z podtopionym wylotem kanału tłocznego, 

króćcem wlotowym kołnierzowym DN 100 mm oraz króćcem wylotowym DN 200 mm kielichowym lub 
bezkielichowym; 

b) pierścień dystansowy z PP D 1000 mm o wysokości dostosowanej do projektowanej głębokości studni; 
c) stożek z PP D 1000 mm z otworem włazowym DN 600 mm z możliwością dostosowywania wysokości 

poprzez przycinanie; 
d) żelbetowy pierścień odciążający D 1100/690 mm pod właz żeliwny; 
e) właz kanalizacyjny DN 600 mm, żeliwny klasy D400 lub D250 (dostosowanej do lokalizacji studni); 
f) filtr antyodorowy montowany pod włazem studni; 

Łączenie elementów — kinety, pierścienia dystansowego, stożka i pierścienia odciążającego należy 
wykonać z zastosowaniem uszczelek gumowych wg instrukcji producenta studzienek. 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych studni rozprężnych D 1000 mm, pokazano na rysunku 
załączonym do dokumentacji projektowej. 

3.3.3. Studnie kanalizacyjne D 425 mm 
Inspekcyjne studzienki kanalizacyjne D 425 z kinetą PP, zaprojektowano na załamaniach trasy kanału oraz 
jako studnie pośrednie między studniami betonowymi. Kompletna studnia posiada następujące elementy: 
a) Systemowa kineta z PP D 425 mm przepływowa/połączeniowa/zbiorcza dla rur PVC D 200 mm  

i D 160 mm; 
b) Rura trzonowa karbowana z PP D 425 mm, docięta w trakcie montażu na odpowiednią wysokość; 
c) Rura teleskopowa D 425 mm, o długości L = 375 mm, do włazu żeliwnego D 425 mm; 
d) Właz żeliwny D 425 mm, klasy D 400, okrągły. 

 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych studzienek kanalizacyjnych D 425 pokazano na rysunku 
załączonym do dokumentacji projektowej. 

3.3.4. Przepompownia sieciowa P1 
Przepompownię sieciową oznaczoną jako P1 zaprojektowano w celu przepompowywania ścieków bytowo-
gospodarczych jakie będą odprowadzane z terenu przyszłej inwestycji tj. budynku wielofunkcyjnego 
z zapleczem hotelowym i gastronomicznym jaki powstanie na działce nr 1126/4. Pompownia zlokalizowana 
będzie na wydzielonym i ogrodzonym terenie pow. ok. 72 m2, przy granicy działek 1126/4 oraz 4/2.  
Do pompowni włączony zostanie jeden wylot grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 200 mm, którym 
odprowadzane będą ścieki z budynków na działce 1126/4. Na tym wlocie należy przewidzieć w przyszłości 
zasuwę DN 200 mm odcinającą dopływ ścieków do pompowni.  

Natomiast ścieki spływające do pompowni przetłaczane będą ciśnieniowym kanałem sanitarnym  
PE HD 100-RC D-110 mm o długości L=356,5 m do najbliższej studni rozprężnej zlokalizowanej w pobliżu 
skrzyżowania ulic Krakowskiej i Polańskiej i dalej kanałem grawitacyjnym odprowadzane będą do miejskiego 
systemu kanalizacyjnego. 
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Pompowania P1 powinna odpowiadać niżej podanej specyfikacji: 

Podstawowe wielkości charakterystyczne zbiornika pompowni: 
− rzędna wierzchu włazu/płyty pokrywowej:   Rzzb.wł.  = 114,55 m n.p.m. 
− rzędna terenu proj. wokół pompowni  Rzterenu  = 114,35  m n.p.m. 
− rzędna terenu istniejącego wokół pompowni  Rzter.istn.  = 114,10 - 114,30 m n.p.m. 
− rzędna dna zbiornika:   Rzzb.d.  = 111,07 m n.p.m. 
− wys. zewnętrzna zbiornika (z płytą pokrywową):  Hzb.z.  = 3,60  m 
− średnica wewnętrzna zbiornika:   Dzb.w.  = 1200 mm 
− średnica zewnętrzna zbiornika:   Dzb.z.  = 1440 mm 

Wielkości charakterystyczne rurociągów i urządzeń: 
− rzędna dna kanału grawitacyjnego:   Rzk.gr.  = 111,90 m n.p.m. 
− rzędna dna kanału tłocznego:   Rzk.tł.  = 112,60  m n.p.m. 
− średnica kanału grawitacyjnego:   Dk.gr.  = 200  mm 
− średnica kanału tłocznego:   Dk.tł.  = 110  mm 
− orurowanie i armatura w pompowni:   DN  = 80  mm 
− wydajność 1 pompy (w pkt. pracy):   Qp  = 35,84  m3/h 
− wysokość tłoczenia 1 pompy (w pkt. pracy):   Hp  = 11,66  m sł.w. 
− pobór mocy z sieci 1 pompy (w pkt. pracy):   Pp  = 3,25  kW 
− typ pompy/moc silnika/zasilanie:   FZV.3.82 / 3,7 kW / 400V 
− typ pompowni:   PSD.2 
− ilość pomp  2 (1P + 1R) 

Układ zasilająco-sterujący: 
− urządzenie zabezpieczająco-sterujące:  UZS.7 + JAZZ * 
− sterowanie:  sonda hydrostatyczna / awaryjnie pływaki 
− stan alarmowy przy rzędnej zw.:   Rzśc.max.  = 111,80  m n.p.m. 
− załączenie pompy przy rzędnej zw.:   Rzśc.zał.  = 111,70  m n.p.m. 
− wyłączenie pompy przy rzędnej zw.:   Rzśc.wył.  = 111,40 m n.p.m. 
− moduł komunikacyjny GSM/GPRS do monitorowania pracy obiektu ** 

** - Szczegółowe wymagania odnośnie układu monitorowania pracy obiektu zostaną określone przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach na etapie postępowania przetargowego.  
Nie będą one jednak związane z nakładami dodatkowych materiałów i sprzętu. 
* - Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS.7 (JAZZ) przeznaczone jest do zabezpieczania i sterowania 
pracą dwóch trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych dla agregatów pompowych 
przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW. Zbudowane jest z elementów automatyki elektronicznej, 
elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ i umieszczonych w obudowie 
z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65. Przystosowane jest do zawieszania na ścianie lub 
konstrukcji. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są 
przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników 
oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie poziomu „góra” i „suchobiegu”. Urządzenie 
UZS.7 (JAZZ) zbudowane jest z następujących modułów: 

− elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz, 



  ZADANIE 1 Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych  
  i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach – zakres poza drogą wojewódzką nr 731 

| 28 | 

 

Jednostka projektowania: 
 AKWA Zakład Projektowo-Usługowy .:. Projektowanie zewnętrznych sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych 
 tel.: 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl  

 

− elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni, 
− termicznego członu nadmiarowo - prądowego, 
− sterownika sondy hydrostatycznej + pływaki. 

Zabezpiecza przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia 
zasilania (poniżej 180 V), pracy pomp „na sucho”. 

Zbiornik 
Zbiornik wykonany z betonu B-40 i B-45 z prefabrykowanych elementów średnicy nominalnej DN 1200 mm, 
łączonych na uszczelkę elastomerową, przykryty prefabrykowaną żelbetową płytą pokrywową i włazem 
o wymiarach 800 x 800 mm, z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu. 
Ze względu na lokalizację pompowni w terenie zalewowym, właz ten powinien mieć konstrukcję 
wodoszczelną, zabezpieczającą wnętrze pompowni przed napływem wody z zewnątrz oraz uniemożliwiającą 
wypływ ścieków na zewnątrz w przypadku przepełnienia pompowni. 

Konstrukcja pompowni musi posiadać system wentylacji grawitacyjnej w formie np. kominka 
wywiewnego D-110 lub D160 mm, w którym należy zamontować filtr antyodorowy z wkładem katalitycznym 
lub węglowym o wysokiej skuteczności i długim okresie działania. W dolnej części zbiornika, pompownia 
powinna posiadać specjalne wyprofilowanie tzw. „skosy” przeciw zagniwaniu ścieków. 

Drabinka złazowa 
Drabinka złazowa do wnętrza pompowni wykonana powinna być ze stali kwasoodpornej, z rury 42,4x2 mm 
i szczebli antypoślizgowych z blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2 mm wyprofilowanej do przekroju 
zamkniętego kwadratu. Górne elementy stopni przetłaczane. Elementy mocujące drabiny do ściany 
wykonane z rur 42,4x2 mm. Zarówno drabina jak i właz wejściowy wykonane powinny być z materiału 
0H18N9. Ponadto powinny posiadać atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy towaru, zgodnie 
z indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach 
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 92, poz.881 z 2004 r. 

Pompy 
Dobrane pompy z typoszeregu FZV.3 to zatapialne pompy wirowe, jednostopniowe, wyposażone  
w wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex ze „swobodnym” przelotem Ø 80 mm (niska wrażliwość na 
zapychanie się układu wirującego). Ich głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych, w tym 
zawierających domieszki ciał stałych i długowłóknistych, a także cieczy zawierających powietrze i gazy, 
osadów czynnych, osadów gnilnych itp. 
 Na wyposażeniu pompowni powinny znaleźć się również: 

− Kable zasilające dla pomp w obrębie zbiornika długości ok. 10 m     szt. 2 
− Kolana stopowe sprzęgające – sprzęg dolny ZSP.3 wraz z prowadnicami  szt. 2 
− Łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp        szt. 2 
− Zawory zwrotne DN 80 mm        szt. 2 
− Zasuwy odcinające kołnierzowe DN 80 mm        szt. 2 
− Przyłącze do płukania z nasadą do węża        szt. 1 

Zestaw sprzęgający 
Projektowane rozwiązanie z zestawem sprzęgającym ZSP.3 umożliwia samoczynne podłączanie  
lub rozłączanie pomp do/z układu tłocznego w przepompowni przez opuszczenie/uniesienie pompy. Zestaw 
sprzęgający z prowadnicami rurowymi i korpusem mocowanym musi być na stałe na dnie zbiornika 
przepompowni. 
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Orurowanie 
Kolumny tłoczne z rur DN 80 mm ze stali kwasoodpornej wraz z kołnierzami i śrubami mocującymi. 

Armatura 
− układ przepłukiwania rurociągu tłocznego zakończony końcówką strażacką z aluminium AK11; 
− zasuwy odcinające miękkouszczelnione DN 80 mm, z żeliwa sferoidalnego; 
− zawory zwrotne kulowe kolanowe DN 80 mm, żeliwne. 

3.3.5. Przepompownia sieciowa P2 
Przepompownię sieciową oznaczoną jako P2 zaprojektowano w celu przepompowywania ścieków bytowo-
gospodarczych spływających z kilkunastu posesji przyległych do ulicy Cichej oraz ulicy bez nazwy. Pompownia 
zlokalizowana będzie na skrzyżowaniu tych ulic. Włączone zostaną do niej wyloty dwóch odcinków 
grawitacyjnych kanałów sanitarnych DN 200 mm, natomiast ścieki przetłaczane będą ciśnieniowym kanałem 
sanitarnym PE HD 100-RC D-90 mm o długości L=127,5 m do najbliższej studni rozprężnej zlokalizowanej 
w ul. Piekarskiej.  
Pompowania P2 powinna odpowiadać niżej podanej specyfikacji: 

Podstawowe wielkości charakterystyczne zbiornika pompowni: 
− rzędna wierzchu włazu i terenu istn.:   Rzzb.wł.  = 116,63 m n.p.m. 
− rzędna wierzchu płyty pokrywowej:   Rzzb.pp.  = 116,16  m n.p.m. 
− rzędna dna zbiornika:   Rzzb.d.  = 113,28  m n.p.m. 
− wys. zewnętrzna zbiornika (z płytą pokrywową):  Hzb.z.  = 3,00  m 
− średnica wewnętrzna zbiornika:   Dzb.w.  = 1200  mm 
− średnica zewnętrzna zbiornika:   Dzb.z.  = 1440  mm 

Wielkości charakterystyczne rurociągów i urządzeń: 
− rzędna dna kanałów grawitacyjnych:   Rzk.gr.  = 114,10  m n.p.m. 
− rzędna dna kanału tłocznego:   Rzk.tł.  = 115,08  m n.p.m. 
− średnica kanałów grawitacyjnych:   Dk.gr.  = 200 mm 
− średnica kanału tłocznego:   Dk.tł.  = 90  mm 
− orurowanie i armatura w pompowni:   DN  = 65  mm 
− wydajność 1 pompy (w pkt. pracy):   Qp  = 25,67 m3/h 
− wysokość tłoczenia 1 pompy (w pkt. pracy):   Hp  = 6,63 m sł.w. 
− pobór mocy z sieci 1 pompy (w pkt. pracy):   Pp  = 1,16 kW 
− typ pompy/moc silnika/zasilanie:   FZV.2.20 / 1,5 kW / 400V 
− typ pompowni:   PSC.2 
− ilość pomp  2 (1P + 1R) 

Układ zasilająco-sterujący: 
− urządzenie zabezpieczająco-sterujące:  UZS.7 + JAZZ * 
− sterowanie:  sonda hydrostatyczna / awaryjnie pływaki 
− stan alarmowy przy rzędnej zw.:   Rzśc.max.  = 114,00  m n.p.m. 
− załączenie pompy przy rzędnej zw.:   Rzśc.zał.  = 113,90  m n.p.m. 
− wyłączenie pompy przy rzędnej zw.:   Rzśc.wył.  = 113,61  m n.p.m. 
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− moduł komunikacyjny GSM/GPRS do monitorowania pracy obiektu ** 
** - Szczegółowe wymagania odnośnie układu monitorowania pracy obiektu zostaną określone przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach na etapie postępowania przetargowego.  
Nie będą one jednak związane z nakładami dodatkowych materiałów i sprzętu. 
* - Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS.7 (JAZZ) przeznaczone jest do zabezpieczania i sterowania 
pracą dwóch trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych dla agregatów pompowych 
przepompowni o mocy od 0,75 kW do 11 kW. Zbudowane jest z elementów automatyki elektronicznej, 
elektrycznej, łączników oraz aparatury sterowniczej połączonych w układ i umieszczonych w obudowie 
z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65. Przystosowane jest do zawieszania na ścianie lub 
konstrukcji. W dolnej części obudowy umieszczone są dławice uszczelniające, przez które doprowadzone są 
przewody zasilające, odbiorcze i sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespół przycisków i przełączników 
oraz dodatkowo sygnalizacje stanów awaryjnych - przekroczenie poziomu „góra” i „suchobiegu”. Urządzenie 
UZS.7 (JAZZ) zbudowane jest z następujących modułów: 

− elektronicznego członu kontroli odpadu fazy, spadku napięcia i kolejności faz, 
− elektronicznego sterownika w postaci modułowego systemu automatyki przepompowni, 
− termicznego członu nadmiarowo - prądowego, 
− sterownika sondy hydrostatycznej + pływaki. 

Zabezpiecza przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia 
zasilania (poniżej 180 V), pracy pomp „na sucho”. 

Zbiornik 
Zbiornik wykonany z betonu B-40 i B-45 z prefabrykowanych elementów średnicy nominalnej DN 1200 mm, 
łączonych na uszczelkę elastomerową, przykryty prefabrykowaną żelbetową płytą pokrywową i włazem 
żeliwnym kanałowym D-800, klasy D400. Konstrukcja pompowni musi posiadać system wentylacji 
grawitacyjnej w formie np. kominka wywiewnego D-110 lub D160 mm. Zarówno pod włazem, jak też 
wewnątrz kominka wywiewnego należy zamontować filtr antyodorowy z wkładem katalitycznym lub 
węglowym o wysokiej skuteczności i długim okresie działania. W dolnej części zbiornika, pompownia powinna 
posiadać specjalne wyprofilowanie tzw. „skosy” przeciw zagniwaniu ścieków. 

Drabinka złazowa  
Drabinka złazowa do wnętrza pompowni wykonana powinna być ze stali kwasoodpornej, z rury 42,4x2 mm 
i szczebli antypoślizgowych z blachy kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowanej do przekroju 
zamkniętego kwadratu. Górne elementy stopni przetłaczane. Elementy mocujące drabiny do ściany 
wykonane z rur 42,4x2 mm. Zarówno drabina jak i właz wejściowy wykonane powinny być z materiału 
0H18N9. Ponadto powinny posiadać atesty materiałowe i deklaracje zgodności od dostawcy towaru, zgodnie 
z indywidualną dokumentacją techniczną wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach 
budowlanych Dziennik Ustaw Nr 92, poz.881 z 2004 r. 

Pompy 
Dobrane pompy z typoszeregu FZV.2 to zatapialne pompy wirowe, jednostopniowe, wyposażone  
w wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex ze „swobodnym” przelotem Ø 55 mm (niska wrażliwość na 
zapychanie się układu wirującego). Ich głównym przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych, w tym 
zawierających domieszki ciał stałych i długowłóknistych, a także cieczy zawierających powietrze i gazy, 
osadów czynnych, osadów gnilnych itp. 
 Na wyposażeniu pompowni powinny znaleźć się również: 

− Kable zasilające dla pomp w obrębie zbiornika długości ok. 10 m     szt. 2 
− Kolana stopowe sprzęgające – sprzęg dolny ZSP.2 wraz z prowadnicami  szt. 2 
− Łańcuchy do opuszczania i wyciągania pomp        szt. 2 
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− Zawory zwrotne DN 65 mm        szt. 2 
− Zasuwy odcinające kołnierzowe DN 65 mm        szt. 2 
− Przyłącze do płukania z nasadą do węża        szt. 1 

Zestaw sprzęgający 
Projektowane rozwiązanie z zestawem sprzęgającym ZSP.2 umożliwia samoczynne podłączanie  
lub rozłączanie pomp do/z układu tłocznego w przepompowni przez opuszczenie/uniesienie pompy. Zestaw 
sprzęgający z prowadnicami rurowymi i korpusem mocowanym musi być na stałe na dnie zbiornika 
przepompowni. 

Orurowanie 
Kolumny tłoczne z rur DN 65 mm ze stali kwasoodpornej wraz z kołnierzami i śrubami mocującymi. 

Armatura 
− układ przepłukiwania rurociągu tłocznego zakończony końcówką strażacką z aluminium AK11; 
− zasuwy odcinające miękkouszczelnione DN 65 mm, z żeliwa sferoidalnego; 
− zawory zwrotne kulowe kolanowe DN 65 mm, żeliwne. 

3.3.6. Przepompownia przydomowa P3 
Ze względu na miejsce lokalizacji przepompowni oznaczonej jako P3 tj. na prywatnej posesji, została ona 
opisana w odrębnej części opracowania – patrz Projekt Budowlany na budowę przyłączy do grawitacyjno-
ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej 
w Białobrzegach. W niniejszym projekcie opisano jedynie zakres związany z budową odcinka kanału tłocznego 
z rur PE HD 100-RC D 75 mm o długości L = 16 m odprowadzającego ścieki z pompowni P3 do studni rozprężnej 
S3c. 

3.3.7. Armatura do płukania kanału tłocznego 
Armatura umożliwiająca płukanie kanałów tłocznych projektowana jest na rurociągu o średnicy D-110 mm. 
Można obsługiwać ją z poziomu terenu. Na całym rurociągu o długości Lc = 356,50 m tj. dla przepompowni 
P1, zamontowane będą w sumie dwa zestawy do płukania rozmieszczone w odstępach co około 150 m. 
Z czego w pasie drogi wojewódzkiej nr 731 (tj. na działce 4/2) przewidziano zamontowanie jednego zestawu. 
W skład każdego zestawu do płukania wchodzi następująca armatura i kształtki: 
− zasuwa kołnierzowa krótka do zabudowy podziemnej DN 100 mm, PN16 atn. z żeliwa sferoidalnego, 

z obudową i skrzynką uliczną do zasuw — szt. 2; 
− trójnik redukcyjny DN 100/80 mm kołnierzowy, z żeliwa sferoidalnego — szt. 1; 
− kolano hydrantowe DN 80 mm kołnierzowe, z żeliwa sferoidalnego — szt. 1; 
− armatura do płukania kanałów DN 80 mm H = 1050 mm wraz z odcięciem,  
− skrzynka uliczna dla armatury do płukania. 
 

Połączenie zasuw kołnierzowych z rurociągiem ciśnieniowym należy wykonać z zastosowaniem tulei 
kołnierzowych do rur PE HD 100 D-110 mm z kołnierzem stalowym ocynkowanym DN 100 mm. 

Armatura do płukania kanałów wchodząca w skład każdego zestawu jak wyżej, powinna posiadać: 
a) Korpus z żeliwa sferoidalnego do zabudowy podziemnej wykonany zewnętrznie i wewnętrznie 

z materiałów odpornych na korozję wraz z powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej, 
o grubości minimum 250 mikronów wraz z uszczelkami NBR lub EPDM. 
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b) Zintegrowane z korpusem odcięcie w postaci płyty ze stali nierdzewnej; odcięcie o swobodnym przelocie 
zapewniającym bezproblemowe płukanie. 

c) Wrzeciono do sterowania zamknięciem wykonane ze stali nierdzewnej z obudową do zasuw 
wyprowadzoną do skrzynki ulicznej. 

d) Przyłącze płuczące, nasadę hydrantową typu C z aluminium. 
e) Przyłącze dolne kołnierzowe DN 80 mm. 
f) Armatura powinna być wsparta na betonowym bloku podporowym oraz być wyposażona w skrzynkę 

uliczną dla armatury do płukania. 

Zasuwy do zabudowy podziemnej, montowane przy trójnikach dla zestawów do płukania, powinny posiadać:  
a) Korpus, pokrywę i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400. 
b) Prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 
c) Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR lub EPDM. 
d) Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia. 
e) Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w płaszczyznach poziomej 

i pionowej. 
f) Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium. 
g) Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową. 
h) Ochronę antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy PN-EN ISO 

12944-5. 
i) Zasuwy mają być posadowione na betonowych blokach podporowych. 
j) Każda z zasuw musi być wyposażona w obudowę teleskopową o długości minimum 1,0 m oraz skrzynkę 

uliczną do zasuw. 

Kształtki żeliwne wchodzące w skład zestawów do płukania to: 
a) Trójnik redukcyjny DN 100/80 mm, kolano dwukołnierzowe DN 80 mm ze stopką oraz ewentualnie 

króciec FF DN 80 mm — jako kształtki kołnierzowe, wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7. Całość 
z ochroną antykorozyjną w postaci powłoki na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów. 

 

Szczegóły konstrukcyjne oraz zestawienie elementów armatury do płukania pokazano na rysunkach 
załączonych do dokumentacji projektowej. 

3.4. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie badań geotechnicznych gruntu w obszarze planowanej inwestycji określono, że warunki 
gruntowo-wodne są proste. W wykopach, na głębokości posadowienia kanałów, należy spodziewać się 
utworów piaszczystych średnio zagęszczonych z przewarstwieniami gruntów organicznych. Są to głównie 
piaski drobne jasno-szare, piaski drobne organiczne czarne, lub organiczne czarne z wkładkami namułu 
organicznego. Zaliczono je do grupy nośności G1. 

Woda gruntowa pozostaje w kontakcie z wodami rzeki Pilicy, zatem mogą występować sezonowe 
wahania jej zwierciadła. W okresie wykonywania otworów badawczych stabilizowała się na rzędnych około 
113,00 – 113,50 m n.p.m.  

Z tego względu nie zakłada się konieczności odwadniania wykopów pod projektowane kanały. 
Wyjątkiem mogą być wykopy punktowe pod projektowane przepompownie sieciowe P1 i P2, przy czym 
w czasie wykonywania badań geotechnicznych gruntu, woda gruntowa występowała wyłącznie w obrębie 
pompowni P1. 
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Również odcinek rurociągu tłocznego D-110 mm, układany w terenie zielonym na długości L = 152,5 m 
począwszy od przepompowni P1 do węzła ZP1f teoretycznie wymaga odwodnienia, jednak w praktyce przy 
odpowiednim zaplanowaniu kolejności robót, odwadnianie ww. odcinka kanału może okazać się zbędne. 
Sposób odwodnienia wykopów w tych miejscach opisano w punkcie 3.6 niniejszego opisu technicznego. 

Jednocześnie zaleca się wykonywanie prac ziemnych w sezonie typowych najniższych opadów 
atmosferycznych i niskich stanów wód gruntowych, tj. miesiącach pełnej wegetacji roślin. 

3.5. Wykonywanie robót ziemnych 

3.5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać stosowne zezwolenia między innymi od ZUK w Białobrzegach 
i MZDW w Warszawie. Ponadto należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r., w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem — Dz.U. Nr 177, poz. 
1729) i wystąpić do właściwych zarządców dróg z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego. O rozpoczęciu robót 
powiadomić również dysponentów uzbrojenia podziemnego w tym rejonie. 

Sporządzić dokumentację fotograficzną stanu istniejącego sprzed rozpoczęcia robót. Zapewnić 
mieszkańcom i właścicielom nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż pasa robót, dojście i dojazd do tych 
nieruchomości w czasie prowadzenia prac budowlanych. 

Oznakować obszar prowadzenia robót, umieścić stosowane tablice informacyjne, dostarczyć na teren 
budowy niezbędne materiały, urządzenia i sprzęt budowlany, tak by wykonać prace w jak najkrótszym 
okresie. 

Dokonać odkrywki istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. kanału deszczowego D-400 mm w obrębie 
studni S01 (ul. Polańska), jak też wodociągu D-160 mm i gazociągu D-50 mm zlokalizowanych w chodniku 
przed budynkiem przy ul. Krakowskiej nr 7. W oparciu o te odkrywki ustalić ewentualną korektę głębokości 
posadowienia punktów włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni na końcówce 
kanału w ul. Polańskiej. Jeśli korekta głębokości posadowienia kanałów nie będzie możliwa ze względu na 
ich znaczne wypłycenie, należy wykonać przebudowę fragmentu istniejącej sieci wodociągowej, tak by nie 
kolidowała ona z projektowanym kanałem. 

Ponieważ budowa nowego kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. bez nazwy da możliwość likwidacji 
istniejących podziemnych zbiorników na ścieki (szamb), w ramach robót przygotowawczych należy 
przewidzieć opróżnienie tych zbiorników i transport nieczystości samochodami asenizacyjnymi do miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Opróżnienia szamb dokonać w określonej fazie robót tj. po wybudowaniu 
projektowanych kanałów i uruchomieniu przepompowni. Następnie zlikwidować dotychczasowe połączenia 
istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej z szambami i przełączyć je do nowych kanałów sanitarnych. 
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego należy zlikwidować zbiornik ścieków zlokalizowany na  
dz. nr 1061/4, a następnie przełączyć istniejącą instalację kanalizacji sanitarnej do nowo wybudowanego 
kanału. Inne zbiorniki na ścieki będą likwidowane w ramach odrębnego zadania związanego z budową 
przyłączy kanalizacji sanitarnej. 

3.5.2. Wytyczenie trasy kanałów 
Wytyczenia trasy projektowanych kanałów oraz związanych z nimi obiektów typu: studnie, pompownie, 
zestawy do płukania itp. powinien dokonać uprawniony geodeta w oparciu o podane na planie sytuacyjnym 
współrzędne geodezyjne oraz pomiary wysokościowe. 

Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co 30-50 m. Na każdym 
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prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki-świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, 
tak by istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić (za zgodą właścicieli nieruchomości) w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Utrzymanie spadków określonych na profilach podłużnych wymaga skrupulatnych pomiarów 
geodezyjnych na poszczególnych odcinkach, wyznaczonych przez poszczególne punkty węzłowe. Rzędne 
kanałów, nawiązać do reperów wysokościowych rozmieszczonych wzdłuż pasów drogowych. 

3.5.3. Roboty ziemne – wykonywanie wykopów 
Na odcinkach, gdzie w obrębie prowadzenia robót występuje ziemia urodzajna, należy ją usunąć w pasie 
szerokości ok. 3,0 m, na głębokości minimum 20-25 cm oraz zeskładować do ponownego wykorzystania po 
zakończeniu robót ziemnych.  

W miejscach, gdzie w obrębie prowadzenia robót występują nawierzchnie bitumiczne utwardzone, 
należy je rozebrać wraz z podbudową i wywieźć do utylizacji. Natomiast kostkę brukową oraz prefabryko-
wane płyty betonowe należy ostrożnie rozebrać, a nieuszkodzony materiał zeskładować bezpiecznie do 
ponownego wykorzystania przy odtwarzaniu nawierzchni. 

Po wyżej wymienionym przygotowaniu terenu, przystąpić do wykonywania wykopów i tak: 
A. Pod budowę grawitacyjnych kanałów sanitarnych D-200 mm projektuje się wykopy liniowe o ścianach 
pionowych umocnionych, szerokości 1,0 m. W obrębie studni kanalizacyjnych D-1200 mm oraz studni 
rozprężnych D-1000 mm, należy dodatkowo wykonać lokalne poszerzenie wykopów o 0,75 m w każdą stronę 
(wymiary wykopu wokół studni powinny wynosić w rzucie co najmniej 2,5 x 2,5 m). Łączna długość wykopów 
wynosi Lc = 96,33 m. 
 

B. Pod budowę grawitacyjnych kanałów sanitarnych D-160 mm tj. 8 szt. odgałęzień bocznych od ww. 
kanałów D-200 mm, projektuje się wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych, szerokości 0,9 m. 
W wykopach tych, zlokalizowanych w jezdni ulicy bez nazwy oraz w ulicy Cichej, przewiduje się całkowitą 
wymianę gruntu na piach. Łączna długość wykopów pod 8 szt. projektowanych kanałów D-160 mm wynosi 
Lc = 23,62 m. 
 

C. Pod budowę tłocznych kanałów sanitarnych D-110 mm z rur PE HD 100-RC układanych metodą 
wykopową, projektuje się wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych, szerokości 0,9 m. Lokalnie 
wykopy mogą być poszerzane w obrębie komór startowej / odbiorczej dla przewiertu sterowanego. Łączna 
długość wykopów wynosi Lc = 156,50 m.   

Ze względu na zróżnicowaną istniejącą nawierzchnię oraz przyjętą technologię układania rur D-110 mm, 
przyjęto następujące rodzaje wykopów: 
− Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szer. 0,9 m wraz z zasypywaniem wykopów  

gruntem rodzimym, wykonywane w terenach zielonych wzdłuż terenów rozlewiska rzeki  
Pilicy tj. na działkach nr 1126/3, 1126/4, 4/2.   
Łączna długość wykopów wynosi: L = 152,50 ........................................................................... Lc = 152,50 m 

− Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szer. 2,0 m z całkowitą wymianą gruntu na piach  
wykonywane pod istniejącymi chodnikami o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm.  
Łączna długość wykopów wynosi: L = 4,00 m ........................................................................... Lc = 4,00 m 

 

D. Pod budowę tłocznych kanałów sanitarnych D-90 mm z rur PE HD 100-RC układanych metodą wykopową, 
projektuje się wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych, szerokości 0,9 m. Lokalnie wykopy mogą 
być poszerzane w obrębie komór startowej / odbiorczej dla przewiertu sterowanego. W wykopach tych, 
zlokalizowanych w obrębie chodnika ul. Piekarskiej oraz w obrębie jezdni ulicy Cichej, przewiduje się 
całkowitą wymianę gruntu na piach. Łączna długość wykopów wynosi: L = 3,9+7,0+6,6 m tj. Lc = 17,50 m.   
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E. Pod budowę tłocznych kanałów sanitarnych D-75 mm z rur PE HD 100-RC układanych metodą wykopową, 
projektuje się wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych, szerokości 0,9 m. W wykopach tych, 
zlokalizowanych w obrębie jezdni ulicy Cichej, przewiduje się całkowitą wymianę gruntu na piach. Łączna 
długość wykopów wynosi Lc = 16,00 m.   
 

F. Pod budowę przepompowni sieciowej P1 projektuje się wykop punktowy o wymiarach w rzucie  
2,5 x 2,5 m i głębokości 3,40 m p.p.t. tj. do rzędnej 110,80 m n.p.m. W wykopie zakłada się całkowitą wymianę 
gruntu na piach, a na dnie wykopu projektuje się wykonanie podsypki gr. 15 cm z suchego betonu. Na tak 
przygotowanym podłożu ustawiana będzie konstrukcja pompowni. W wykopie o tej głębokości można 
spodziewać się wody gruntowej, którą należy usunąć wg rozwiązania podanego w dalszej części niniejszego 
opisu.  
 

G. Pod budowę przepompowni sieciowej P2 projektuje się wykop punktowy o wymiarach w rzucie  
2,5 x 2,5 m i głębokości 3,63 m p.p.t. tj. do rzędnej 113,00 m n.p.m. W wykopie zakłada się całkowitą wymianę 
gruntu na piach, a na dnie wykopu projektuje się wykonanie podsypki gr. 16 cm z suchego betonu. Na tak 
przygotowanym podłożu ustawiana będzie konstrukcja pompowni. W wykopie o tej głębokości można 
spodziewać się wody gruntowej, którą należy usunąć wg rozwiązania podanego w dalszej części niniejszego 
opisu.  

Umocnienie wyżej wymienionych wykopów liniowych i punktowych zakłada się wykonać poprzez 
deskowanie lub szalunkami systemowymi np. pogrążalnym szalunkiem stalowym klatkowym o szerokości  
regulowanej rozporami śrubowymi, ewentualnie wypraskami stalowymi układanymi poziomo z rozporami 
drewnianymi lub stalowymi. Głębokość wykopów liniowych waha się od 1,19 m do 2,68 m, a głębokość 
wykopów punktowych pod projektowane pompownie sieciowe P1 i P2 wynosi odpowiednio 3,40 m i 3,63 m.  

Projektuje się wykonanie wykopów na całej długości w 80% sprzętem mechanicznym. Pozostałą część 
głębokości wykopu wraz z wyrównaniem dna wykopu i wykopami w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego, należy wykonać ręcznie. Grunt wydobyty z wykopów, na odcinkach gdzie nie 
przewiduje się jego ponownego wykorzystania, w całości odwożony będzie na odległość do 5 km. Natomiast 
na odcinkach, gdzie planowane jest zasypanie wykopów gruntem rodzimym, będzie on składowany 
równomiernie wzdłuż wykopu lub gromadzony na hałdach do ponownego wykorzystania. 

W czasie trwania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odprowadzające wody opadowe kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót.  

UWAGI 
− Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić. 
− Zabezpieczyć dostęp do istniejących zasuw wodociągowych. 
− Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą „Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B 10736:1999. 

3.5.3.1. Wykopy z rozebraniem nawierzchni utwardzonych 
Wykonywanie wykopów na odcinkach z nawierzchniami utwardzonymi wiązać się będzie z koniecznością 
rozebrania oraz ponownego odtworzenia tych nawierzchni po zakończeniu robót, a mianowicie: 
a) Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,  

a także podbudowy betonowej pod nawierzchnią. Fragment do rozebrania i odtworzenia  
— na długości L = 2,45 m w pasie o szerokości 2,0 m .............................................................. F =   4,9 m2 
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b) Rozebranie i odtworzenie w ul. Piekarskiej fragmentu chodnika z kostki betonowej  
wibroprasowanej na podsypce piaskowej na odcinku od węzła S2a do granicy działki 1123/13.  
Fragment do rozebrania i odtworzenia o powierzchni: L x B = 8,0 x 1,45 m ............................ F = 11,6 m2 

c) Rozebranie i odtworzenie w ul. Krakowskiej fragmentu nawierzchni z kostki kamiennej  
granitowej na podsypce cementowo-piaskowej na dwóch odcinkach kanałów DN 200 mm  
od węzła S01 do granicy działki 1123/13 
Fragmenty do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = (3,20+4,0) x 2,0 m............................. F =  14,4 m2 

d) Rozebranie i odtworzenie przy ul. Krakowskiej (dz. nr 4/2) fragmentu chodnika z płyt 
betonowych 50 x 50 cm na podsypce piaskowej, odcinek przy rurze osłonowej L=14,2m. 
Fragment do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = 3,0 x 3,0 m .......................................... F =  9,0 m2 

e) Rozebranie i odtworzenie w ul. Cichej oraz ul. bez nazwy fragmentów nawierzchni z płyt 
betonowych 100 x 50 cm na podsypce piaskowej. 
Fragmenty do rozebrania i odtworzenia o pow.: L x B = (7,0+3,9+28,6+59,5) x 3,0 m ............ F = 297,0 m2 

oraz o powierzchni L x B = (1,95+2,15+1,75+2,25+0,9+2,0+1,35) x 2,0 m  ............................... F = 24,7 m2 
 

Roboty odtworzeniowe na ww. odcinkach należy wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w punkcie 
3.15. Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej i z kostki kamiennej granitowej należy rozbierać 
ostrożnie w taki sposób, by jak najmniej materiału uległo uszkodzeniu. Materiał z rozbiórki składować 
w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie w trakcie odtwarzania nawierzchni. 

Na odcinkach, gdzie występują nawierzchnie utwardzone, grunt z wykopów będzie w całości 
przeznaczony do wywiezienia na odległość do 5 km. Zakłada się w tych wykopach całkowitą wymianę gruntu 
na piach. 

3.5.3.2. Wykopy liniowe w nieutwardzonych terenach zielonych 
W nieutwardzonych terenach zielonych tj. na obszarze działek nr 1126/3, 1126/4 oraz 4/2 kanał układany 
będzie w wykopach otwartych umocnionych szer. 0,9 m. 

Do robót ziemnych w tym obszarze należy przystąpić po usunięciu 20-25 cm warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu), w pasie o szerokości ok. 3,0 m. Humus należy zeskładować do ponownego wykorzystania. 
Proponuje się w tym celu wykorzystać wolne miejsca na terenie dz. 1126/4. Ziemię składować w hałdach nie 
wyższych niż 2 m. Humusu nie należy zdejmować w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Roboty ziemne prowadzić w sposób umożliwiający dojazd i dojście do nieruchomości w czasie trwania 
robót. Całkowita długość wykopów, które wymagać będą wstępnego usunięcia warstwy ziemi urodzajnej 
wynosi: L = 145,5m.  

Na ww. odcinkach wykopów nie przewiduje się wymiany gruntu. Wykopy zasypywane będą gruntem 
rodzimym, pod warunkiem stosowania rur wzmocnionych tj. typu PE HD 100-RC. W przypadku zmiany typu 
rur, należy bezwzględnie stosować w ich obrębie 10 cm podsypkę i 20 cm obsypkę piaskową. 

Oprócz ww. odcinków, ziemia urodzajna usuwana będzie dodatkowo na obszarze ok. F = 121 m2 tj.  
w pasie długości L = 11,0 m i szerokości B = 11,0 m w obrębie wydzielonego terenu pompowni P1. Na tym 
obszarze prowadzone będą roboty ziemne pod przyszłą utwardzoną nawierzchnię terenu wokół pompowni. 

3.5.3.3. Prace bezwykopowe w pobliżu jezdni ul. Krakowskiej 
Na dwóch odcinkach o długościach L1 = 20,0 m i L2 = 14,2 m pod jezdnią ul. Krakowskiej, kanał sanitarny 
ciśnieniowy z rur PE HD 100-RC D 90 mm oraz D 110 mm układany będzie bezwykopowo w rurach osłonowych 
stalowych Dz = 168,3 x 8,0 mm wbudowanych metodą poziomego przewiertu sterowanego lub przecisku. 
Prace te będą wykonywane głównie w ramach zadania nr 2 tj. budowy kanałów w drodze wojewódzkiej 
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nr 731. Niezależnie od tego, w ramach niniejszego zadania nr 1 wykonane będą niewielkie fragmenty ww. rur 
osłonowych zlokalizowane na terenie dróg gminnych w pobliżu granicy z drogą wojewódzką.  

Dodatkowe szczegóły związane z montażem i charakterystyką ww. rur osłonowych podano w dalszej 
części niniejszego opisu technicznego – patrz pkt. 3.7.12. 

3.5.4. Likwidacja szamba 
Na działce nr 1061/4 zlokalizowany jest bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne, który po wykonaniu 
projektowanej sieci kanalizacyjnej nie będzie już użytkowany. Po wybudowaniu kanałów sanitarnych 
grawitacyjnych i kanałów tłocznych oraz po uruchomieniu przepompowni sieciowej P2, należy przystąpić do 
przełączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej w taki sposób, by nieczystości z budynku wielorodzinnego 
skierowane zostały do nowej kanalizacji, zamiast do istniejącego zbiornika ścieków.  

W związku z tym projektuje się likwidację istniejącego zbiornika na ścieki poprzez jego opróżnienie, 
a następnie zasypanie wnętrza lub zdemontowanie elementów betonowych i zasypanie pozostałości po 
zbiorniku. W przypadku podjęcia decyzji o demontażu i odzyskaniu elementów konstrukcyjnych istniejącego 
szamba, roboty rozbiórkowe proponuje się prowadzić w następujący sposób: 
− po opróżnieniu zbiornika z nieczystości odkopać ściany boczne do poziomu płyty fundamentowej, 
− zdjąć płytę pokrywową zbiornika, 
− wydobyć przy pomocy dźwigu elementy konstrukcyjne – komorę zbiornika wraz z płytą fundamentową, 
− elementy betonowe zeskładować do ponownego wykorzystania lub wywieźć na składowisko odpadów, 
− niezwłocznie wykonać przełączenie istniejących przewodów kanalizacji sanitarnej do nowego kanału, 
− zasypać wykop w miejscu usuniętych elementów betonowych. 

Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. Na czas prowadzonych robót rozbiórkowych należy uniemożliwić dostęp 
osobom postronnym. 

UWAGA 
W ramach budowy sieci kanalizacyjnej przewidziano likwidację jednego ww. zbiornika na ścieki. Ponadto, 
w ramach budowy przyłączy kanalizacyjnych tj. przy realizacji zakresu objętego odrębnym opracowaniem, 
należy wykonać likwidację dodatkowej nieokreślonej w tym momencie ilości zbiorników na ścieki 
w porozumieniu i w ramach rozliczenia z prywatnymi właścicielami posesji. Likwidację zbiorników na ścieki 
prowadzić równolegle z podłączaniem istniejących instalacji do nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej.  

3.5.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 
Na trasie projektowanych kanałów występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
w postaci: 
− kabli energetycznych              7 szt. 
− kabli teletechnicznych              2 szt. 
− sieci gazowej oraz przyłączy sieci gazowej o średnicach D 18 – D 40 mm  4 szt. 
− sieci wodociągowej oraz przyłączy sieci wodociągowej D 32 – D 100 mm  6 szt. 

 

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, roboty ziemne należy prowadzić ręcznie. Na czas 
wykonywania robót montażowych związanych z budową kanałów, odkryte kable energetyczne, rurociągi 
i gazociągi należy zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie ich do konstrukcji nośnej. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejących przewodów sieci 
energetycznej i teletechnicznej, należy zastosować rury ochronne dwudzielne wykonane z HDPE typu AROT. 
Długość rur AROT przyjąć jako L = 3,0 m (po 1 m z każdej strony wykopu), a ich średnicę dostosować do 
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przekroju zabezpieczanego kabla. Po zakończeniu robót montażowych dla proj. przewodów, nad kablami 
ułożyć taśmę ostrzegawczą dostosowaną do rodzaju oznaczanych sieci energetycznych lub teletechnicznych. 

Warunki prowadzenia prac w odległości mniejszej niż 2 m od istniejącego podziemnego uzbrojenia 
elektroenergetycznego oraz warunki BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych, należy uzgodnić 
indywidualnie we właściwym Rejonie Energetycznym przed przystąpieniem do prac. 

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej sieci gazowej, należy wykonać  
zgodnie z wytycznymi podanymi w Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 640, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
26 kwietnia 2013 r. Proponowane rozwiązania uzgodnić i prace ziemne prowadzić pod nadzorem 
przedstawiciela ZG Radom.  

W miejscu skrzyżowania kanału należy między innymi: 
− Zachować dopuszczalną odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami projektowanego uzbrojenia 

i gazociągiem, która nie może być mniejsza niż 0,2 m. 
− Wykopy w obrębie gazociągu prowadzić ręcznie. 
− Na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych, odsłonięty gazociąg podwiesić nad wykopem na 

konstrukcji wsporczej. 
− Wzdłuż gazociągu należy wybrać grunt do górnej ścianki gazociągu, na szerokość równą średnicy rury 

i długości po 2 m z każdej strony punktu skrzyżowania z proj. kanałem, a po zakończeniu robót zasypać 
tę przestrzeń warstwą przepuszczalną (np. żwiru lub piasku) na wysokość 0,4-0,5 m nad górną krawędź 
gazociągu. 

− Łączenie rur kanalizacyjnych w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem może występować 
w odległości nie mniejszej niż 1,5 m mierząc prostopadle od osi skrzyżowania. Najlepiej stosować pod 
gazociągiem odcinki rur o długościach od 3 do 6 m. 

− Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w sposób podany w §144 
i §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003 poz. 401). 
 

Po zakończeniu robót prowadzonych pod nadzorem użytkownika uzbrojenia, wykop zasypać gruntem 
piaszczystym i zagęścić. Roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. Nie wyklucza się występowania innego 
uzbrojenia podziemnego, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 

Na skrzyżowaniu projektowanych kanałów z istniejącą siecią wodociągową (przyłączami 
wodociągowymi), zabezpieczenie przewodów wodociągowych należy wykonać poprzez ich podwieszenie do 
konstrukcji wsporczej na czas wykonywania robót ziemnych i montażowych związanych z budową kanałów. 
Po zakończeniu tych robót, odtworzyć lub ułożyć na nowo nad istniejącym wodociągiem taśmę ostrzegawczą 
koloru niebieskiego z napisem: „UWAGA WODOCIĄG”. Powyższe wykonać w porozumieniu z przedstawicie-
lem użytkownika tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Zakład Budżetowy w Białobrzegach. 

UWAGA 
1. Brak jest dokładnych danych odnośnie głębokości posadowienia istniejącego wodociągu D-160 mm 

zlokalizowanego w chodniku wzdłuż budynków przy ul. Krakowskiej. Wodociąg ten krzyżuje się 
z projektowanym kanałem na odcinku S1c-S1c1. W miejscu skrzyżowania ww. sieci, projektowany kanał 
będzie wykonywany metodą poziomego przewiertu sterowanego. Istnieje zatem duże ryzyko 
wystąpienia kolizji tych dwóch sieci i wywołania awarii istniejącego wodociągu. W związku z tym zaleca 
się, aby przed wykonywaniem przewiertu, odsłonić za pomocą niewielkiego wykopu istniejący wodociąg 
D-160 mm, jak też sąsiadujący z nim gazociąg D-50 mm i sprawdzić, czy jest możliwe wybudowanie 
projektowanego kanału na zadanej głębokości. Po ustaleniu głębokości istniejącego wodociągu 
i gazociągu, należy w porozumieniu z Inwestorem podjąć decyzję bądź o zmianie głębokości kanału, bądź 
też o wykonaniu specjalnego „obejścia” istniejącym wodociągiem nad projektowanym kanałem. Nie 
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zaleca się jednak znacznego wypłycania projektowanego kanału (dopuszczalne są jedynie 
kilkucentymetrowe korekty). Natomiast nie ma możliwości zagłębienia projektowanego kanału, ze 
względu na rzędne punktu odbiorczego tj. studni S01. 

2. Brak jest dokładnych danych odnośnie głębokości posadowienia istniejącego kanału deszczowego 
D 400 mm krzyżującego się z projektowanymi odcinkami S01-S1c oraz S01-S1a. Zgodnie z informacją 
uzyskaną w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach kanał ten jest nieczynny i w przypadku 
wystąpienia jego kolizji z projektowanymi kanałami D 200 mm będzie można przeznaczyć go do 
likwidacji. Można jednak w trakcie wykonywania wykopów dokonać jego odkrywki i ewentualnie 
skorygować głębokość posadowienia projektowanego kanału na odcinku S01-S1a, tak by nie dopuścić do 
kolizji. Nie zaleca się jednak wypłycania projektowanego kanał na odcinku S01-S1c, ze względu na jego 
niewielkie przykrycie w obrębie studni S1c4 i S1c2. 

3.6. Odwodnienie wykopów 
Jak wspomniano w punkcie 3.4. w wykopach pod projektowane sieci kanalizacyjne należy spodziewać się 
gruntów piaszczystych drobnych. Zwierciadło wody gruntowej zwykle znajduje się na głębokości zbliżonej 
do rzędnych poziomu wody rzeki Pilicy tj. ok. 113,00 - 113,50 m. Z tego względu przewiduje się konieczność 
odwadniania wykopu punktowego dla przepompowni sieciowej P1. Zakłada się też odwadnianie wykopu pod 
pompownię P2, mimo iż w czasie prowadzenie badań gruntu nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

W obrębie nawierconego poziomu  wód gruntowych znajduje się też teoretycznie jeden odcinek wykopu 
o długości L = 152,5 m pod projektowany kanał tłoczny D-110 mm (między węzłami P1-Zp1f). Przy czym 
w praktyce, wspomniany odcinek wykopu liniowego może zostać odwodniony równocześnie 
z odwadnianiem wykopu dla pompowni P1. 

Współczynnik filtracji gruntu dla obliczeń ilości wody napływającej do wykopów przyjęto na poziomie 
k = 5 m/d tj. k = 5,79 · 10-5 m/s. Jest to wartość przyjęta na podstawie dokumentacji badań podłoża 
gruntowego wykonanej dla potrzeb niniejszej inwestycji.  

3.6.1. Wykop pod przepompownię P1 
Pod budowę przepompowni sieciowej P1 zaprojektowano wykop punktowy o wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 m 
i głębokości 3,40 m p.p.t. tj. do rzędnej dna wykopu 110,80 m n.p.m. Ustabilizowany poziom wody gruntowej 
zaobserwowano na rzędnej 113,20 m n.p.m. Jednak do dalszych obliczeń przyjęto bardziej niekorzystny 
wariant tj. wodę gruntową na rzędnej  113,50 m n.p.m. 

Niezbędne będzie zatem obniżenie zwierciadła wody gruntowej w czasie prowadzenia robót budowlano-
montażowych o S = (113,50 - 110,80) + 0,50 = 3,2 m tj. do rzędnej 110,30 m n.p.m. 

W tym celu zakłada się odwodnienie wykopu igłofiltrami wpłukanymi na głębokość 0,50 m poniżej 
rzędnych dna wykopu (licząc do górnej krawędzi filtra). Niezbędna długość igłofiltrów od poziomu terenu 
istniejącego do górnej krawędzi filtra wyniesie: 114,20 - 110,30 = 3,90 m.  

Obliczenie ilości wody dopływającej do wykopu przeprowadzono wg wzoru obowiązującego dla 
przypadku, gdy wykop jest niedogłębiony do warstwy nieprzepuszczalnej. 

𝑄𝑄 = 1,36⋅𝑘𝑘(𝐻𝐻2−ℎ2)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑜𝑜−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑜𝑜

 m3/s 

gdzie: 
Q - natężenie dopływu wód infiltracyjnych, 
k - współczynnik filtracji,  
Ro - promień zasięgu leja depresyjnego (Ro = R + ro), 
ro - promień zastępczy leja depresyjnego, 
H - wysokość statycznego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną (od poziomu 

położonego o wielkość r0 poniżej projektowanego dna wykopu) 
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h - wysokość obniżonego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną (od poziomu 
położonego o wielkość r0 poniżej projektowanego dna wykopu)  

przy czym: 

𝑅𝑅 = 3000 ⋅ 𝑆𝑆 √𝑘𝑘  [m]   gdzie:  S = (H-h) 

𝑟𝑟0 = �𝐹𝐹
𝜋𝜋

      gdzie:  F - powierzchnia dna wykopu  
 

stąd: 

𝑅𝑅 = 3000 ⋅ 3,2 ⋅ �5,79 ⋅ 10−5 = 73,0 m    

𝑟𝑟0 = �𝐹𝐹
𝜋𝜋

= �2,5 ⋅ 2,5
3,14

= 1,41 m 

Ponieważ założono, że wykop pod pompownię jest niedogłębiony do warstwy nieprzepuszczalnej z tego 
względu można przyjąć położenie teoretycznej warstwy nieprzepuszczalnej na głębokości r₀, jednak nie 
więcej niż 5,0 m poniżej projektowanego dna wykopu. Dla obliczeń przyjęto h = 1,41 m tj. równą wielkości r₀. 

Zatem wielkości H i h wyniosą odpowiednio: 3,20 + 1,41 = 4,61 m i 1,41 m. Wówczas ilość wody 
napływającej do wykopu, wyniesie: 

𝑄𝑄 = 1,36⋅5,79⋅10−5(4,612−1,41²)
log (73+1,41)−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1,41

≈ 0,000881 m3/s = 3,17 m³/h 

Wydatek jednostkowy igłofiltra będzie wynosił: 

𝑞𝑞 = 𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑 ⋅ ℎ ⋅ √𝑘𝑘
15

= 3,14 ⋅ 0,05 ⋅ 0,50 ⋅ �5,79⋅10−5

15
= 3,98 ⋅ 10−5m3/s = 0,143 m3/h 

gdzie: 
d = 0,05 m (fi 63mm)  h = 0,50 m  k = 5 m/d = 5,79 x 10-5  m/s 

Ilość igieł do odwadniania wykopu wyniesie: 

𝑛𝑛 = 3,17
0,143

= 22,11 szt. – przyjęto 22 sztuk igłofiltrów. 

Dla wyliczonej wydajności jednego igłofiltra tj. qj = 0,143 m3/h, w celu odprowadzenia wód infiltracyjnych  
z wykopu należy zastosować 22 szt. igłofiltrów na długości 6,5 x 4 = 26 mb, tj. w rozstawie około 1,18 m.  
Igłofiltry należy wpłukać w odległości około 2,0 m od ścian wykopu, wzdłuż wszystkich czterech ścian wykopu.  

Wprowadzenie igłofiltrów do gruntu należy wykonać metodą wpłukiwania rur średnicy D 63 mm. 
Głębokość wpłukiwania 0,5 m (licząc od górnej krawędzi filtra) poniżej dna wykopu. 

Z uwagi na dobre wysortowanie piasków, nie ma konieczności stosowania obsypki żwirowej igłofiltrów. 
Jednak w przypadku ich piaszczenia, obsypkę żwirową zastosować. 

Odprowadzenie wody z wykopów poza teren robót należy prowadzić przewodami o średnicy od  
D-90 mm do D-110 mm. Nie narzuca się konkretnego miejsca zrzutu wód z odwadniania terenu. Odbiornikami 
mogą być między innymi istniejące w pobliżu stawy, rowy przydrożne, ewentualnie najbliższe studnie na 
istniejących kanałach deszczowych lub sanitarnych. W zależności od wyboru miejsca zrzutu wód z wykopów, 
należy uzyskać zgodę właściwego zarządcy/właściciela danego terenu lub odbiornika. Dla przykładu, na 
odprowadzenie wody z wykopów do istniejącego kanału deszczowego, należy uzyskać zgodę Urzędu Gminy 
w Białobrzegach. W innych wypadkach może być konieczne uzyskanie pozwoleń lub zgód wodnoprawnych. 

3.6.1.1. Przewidywany czas odwadniania 
Czas odwadniania należy dostosować do harmonogramu prac związanych z wykonaniem wykopów oraz 
montażu przepompowni ścieków P1. Dla celów kosztorysowych przyjmuje się, że wykonanie ww. robót 
będzie trwać 7 dni. 
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3.6.1.2. Pompowanie wody 
Do odwodnienia wykopów proponuje się użyć agregatów próżniowo-pompowych do igłofiltrów 
o wydajności  > 10,0 m3/h i zapotrzebowaniu na energię elektryczną P ~ 1,5 kW. 

Ponieważ odwodnienie wykopu powinno być prowadzone w sposób ciągły, należy zabezpieczyć zasilanie 
w energię elektryczną (w miarę możliwości dwustronne). Ewentualnie na budowie powinien znajdować się 
agregat prądotwórczy. Odwodnienie wykopu może być przerwane dopiero po montażu przepompowni i jej 
zasypaniu.  

3.6.1.3. Wpływ odwodnienia na środowisko 
Zakłada się, że prace związane z budową projektowanej przepompowni ścieków prowadzone będą przy 
średnim stanie wód w rzece Pilicy. W zasięgu leja depresyjnego znajdują się tereny zalewane okresowo przez 
wody rzeki Pilicy.  

Obszar przyległy do terenu budowy jest częściowo zadrzewiony. Wieloletnie, dojrzałe drzewa posiadają 
głęboki system korzeniowy (grunt piaszczysty). Łączny czas odwadniania nie powinien przekroczyć 7 dni. 
Odprowadzane wody są wodami czystymi, bez zanieczyszczeń stałych i ropopochodnych. W związku 
z powyższym stwierdza się, że odwodnienie wykopów nie wpłynie ujemnie na środowisko przyrodnicze. 

3.6.1.4. Wnioski i zalecenia 

− Odwodnienie wykopu prowadzić w sposób ciągły.  
− Ponieważ zwierciadło wody gruntowej zależne jest od poziomu wody w rzece Pilicy i ulegać może 

wahaniom, dlatego proponuje się budowę przedmiotowej przepompowni ścieków P1 prowadzić  
w okresie długo trwającej pogody bezdeszczowej i w okresie pełniej wegetacji roślin. Pozwoli to na 
znaczne ograniczenie kosztów odwodnienia.  

− Koszty odwodnienia wykopów wyodrębnione są jako oddzielny element przedmiaru i kosztorysu 
inwestorskiego i w zależności od warunków atmosferycznych (długotrwały brak opadów) mogą zostać 
ograniczone przez inwestora. 

3.6.2. Wykop pod przepompownię P2 
Pod budowę przepompowni sieciowej P2 zaprojektowano wykop punktowy o wymiarach w rzucie 2,5 x 2,5 m 
i głębokości 3,63 m p.p.t. tj. do rzędnej dna wykopu 113,00 m n.p.m. 

Chociaż w okresie prowadzenia badań podłoża gruntowego nie nawiercono zwierciadła wody gruntowej, 
do dalszych obliczeń przyjęto wariant niekorzystny tj. możliwość występowania wody gruntowej na rzędnej 
113,50 m n.p.m. Niezbędne będzie zatem obniżenie zwierciadła wody gruntowej w czasie prowadzenia robót 
budowlano-montażowych o S = (113,50 - 113,00) + 0,50 = 1,0 m tj. do rzędnej 112,50 m n.p.m. 

W tym celu zakłada się odwodnienie wykopu igłofiltrami wpłukanymi na głębokość 0,50 m poniżej 
rzędnych dna wykopu (licząc do górnej krawędzi filtra). Niezbędna długość igłofiltrów od poziomu terenu 
istniejącego do górnej krawędzi filtra wyniesie: 116,63 - 112,50 = 4,13 m.  

Obliczenie ilości wody dopływającej do wykopu przeprowadzono wg wzoru obowiązującego dla 
przypadku, gdy wykop jest niedogłębiony do warstwy nieprzepuszczalnej. 

𝑄𝑄 = 1,36⋅𝑘𝑘(𝐻𝐻2−ℎ2)
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑅𝑅𝑜𝑜−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑟𝑟𝑜𝑜

 m3/s 

gdzie: 
Q - natężenie dopływu wód infiltracyjnych, 
k - współczynnik filtracji,  
Ro - promień zasięgu leja depresyjnego (Ro = R + ro), 
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ro - promień zastępczy leja depresyjnego, 
H - wysokość statycznego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną (od poziomu 

położonego o wielkość r0 poniżej projektowanego dna wykopu), 
h - wysokość obniżonego zwierciadła wody nad warstwą nieprzepuszczalną (od poziomu 

położonego o wielkość r0 poniżej projektowanego dna wykopu),  
przy czym: 

𝑅𝑅 = 3000 ⋅ 𝑆𝑆 √𝑘𝑘  [m]   gdzie:  S = (H-h) 

𝑟𝑟0 = �𝐹𝐹
𝜋𝜋

      gdzie:  F - powierzchnia dna wykopu  

stąd: 

𝑅𝑅 = 3000 ⋅ 1,0 ⋅ �5,79 ⋅ 10−5 = 22,83 m    

𝑟𝑟0 = �𝐹𝐹
𝜋𝜋

= �2,5 ⋅ 2,5
3,14

= 1,41 m 

Ponieważ założono, że wykop pod pompownię jest niedogłębiony do warstwy nieprzepuszczalnej z tego 
względu można przyjąć położenie teoretycznej warstwy nieprzepuszczalnej na głębokości r₀, jednak nie 
więcej niż 5,0 m poniżej projektowanego dna wykopu. Dla obliczeń przyjęto h = 1,41 m tj. równą wielkości r₀. 

Zatem wielkości H i h wyniosą odpowiednio: 1,00 + 1,41 = 2,41 m i 1,41 m. Wówczas ilość wody 
napływającej do wykopu, wyniesie: 

𝑄𝑄 = 1,36⋅5,79⋅10−5(2,412−1,41²)
log (22,83+1,41)−𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1,41

≈ 0,000244 m3/s = 0,88 m³/h 

Wydatek jednostkowy igłofiltra będzie wynosił: 

𝑞𝑞 = 𝜋𝜋 ⋅ 𝑑𝑑 ⋅ ℎ ⋅ √𝑘𝑘
15

= 3,14 ⋅ 0,05 ⋅ 0,50 ⋅ �5,79⋅10−5

15
= 3,98 ⋅ 10−5m3/s = 0,1433 m3/h 

gdzie: 
d = 0,05 m (fi 63mm)  h = 0,50 m  k = 5 m/d = 5,79 x 10-5  m/s 

Ilość igieł do odwadniania wykopu wyniesie: 

𝑛𝑛 = 0,88
0,1433

= 6,11 szt. – przyjęto 7 sztuk igłofiltrów. 

Dla wyliczonej wydajności jednego igłofiltra tj. qj = 0,1433 m3/h, w celu odprowadzenia wód 
infiltracyjnych z wykopu należy zastosować 7 szt. Igłofiltrów. Igłofiltry należy wpłukać w odległości ok. 2,0 m 
od ścian wykopu w możliwym dostępnym miejscu.  

Wprowadzenie igłofiltrów do gruntu należy wykonać metodą wpłukiwania rur średnicy D 63 mm. 
Głębokość wpłukiwania 0,5 m (licząc od górnej krawędzi filtra) poniżej dna wykopu. 

Z uwagi na dobre wysortowanie piasków, nie ma konieczności stosowania obsypki żwirowej igłofiltrów. 
Jednak w przypadku ich piaszczenia, obsypkę żwirową zastosować. 

Odprowadzenie wody z wykopów poza teren robót należy prowadzić przewodami o średnicy od  
D-90 mm do D-110 mm. Nie narzuca się konkretnego miejsca zrzutu wód z odwadniania terenu. Odbiornikami 
mogą być między innymi istniejące w pobliżu stawy, rowy przydrożne, ewentualnie najbliższe studnie na 
istniejących kanałach deszczowych lub sanitarnych. W zależności od wyboru miejsca zrzutu wód z wykopów, 
należy uzyskać zgodę właściwego zarządcy/właściciela danego terenu lub odbiornika. Dla przykładu, na 
odprowadzenie wody z wykopów do istniejącego kanału deszczowego, należy uzyskać zgodę Urzędu Gminy 
w Białobrzegach. W innych wypadkach może być konieczne uzyskanie pozwoleń lub zgód wodnoprawnych. 
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3.6.2.1. Przewidywany czas odwadniania 
Czas odwadniania należy dostosować do harmonogramu prac związanych z wykonaniem wykopów oraz 
montażu przepompowni ścieków P2. Dla celów kosztorysowych przyjmuje się, że wykonanie ww. robót 
będzie trwać 7 dni. 

3.6.2.2. Pompowanie wody 
Do odwodnienia wykopów proponuje się użyć agregatów próżniowo-pompowych do igłofiltrów o wydajności 
> 10,0 m3/h i zapotrzebowaniu na energię elektryczną P ~ 1,5 kW. 

Ponieważ odwodnienie wykopu powinno być prowadzone w sposób ciągły, należy zabezpieczyć zasilanie 
w energię elektryczną (w miarę możliwości dwustronne). Ewentualnie na budowie powinien znajdować się 
agregat prądotwórczy. Odwodnienie wykopu może być przerwane dopiero po montażu przepompowni i jej 
zasypaniu.  

3.6.2.3. Wpływ odwodnienia na środowisko 
Zakłada się, że prace związane z budową projektowanej przepompowni ścieków prowadzone będą przy 
średnim stanie wód w rzece Pilicy. W zasięgu leja depresyjnego znajdują się tereny zalewane okresowo przez 
wody rzeki Pilicy.  

Obszar przyległy do terenu budowy jest częściowo zadrzewiony. Wieloletnie, dojrzałe drzewa posiadają 
głęboki system korzeniowy (grunt piaszczysty). Łączny czas odwadniania nie powinien przekroczyć 7 dni. 
Odprowadzane wody są wodami czystymi, bez zanieczyszczeń stałych i ropopochodnych. W związku 
z powyższym stwierdza się, że odwodnienie wykopów nie wpłynie ujemnie na środowisko przyrodnicze. 

3.6.2.4. Wnioski i zalecenia 

− Odwodnienie wykopu prowadzić w sposób ciągły.  
− Ponieważ zwierciadło wody gruntowej zależne jest od poziomu wody w rzece Pilicy i ulegać może 

wahaniom, dlatego proponuje się budowę przedmiotowej przepompowni ścieków P2 prowadzić  
w okresie długo trwającej pogody bezdeszczowej i w okresie pełniej wegetacji roślin. Pozwoli to na 
znaczne ograniczenie kosztów odwodnienia.  

− Koszty odwodnienia wykopów wyodrębnione są jako oddzielny element przedmiaru i kosztorysu 
inwestorskiego i w zależności od warunków atmosferycznych (długotrwały brak opadów) mogą zostać 
ograniczone przez inwestora. 

3.6.3. Sprawdzenie ciężaru pompowni P1 i P2 ze względu na możliwość wyporu 
Projektowane zbiorniki pompowni P1 i P2 będą zagłębione w gruntach nawodnionych, dlatego 
przeprowadzono obliczenia sprawdzające stabilność konstrukcji pompowni na wypór wód gruntowych. 
Dla bezpieczeństwa sprawdzono stabilność przy poziomie wody gruntowej 0,5 m powyżej poziomu rzeki 
Pilicy tj. dla rzędnej 114,00 m n.p.m. 
Pompownia P1 
Wypór wody gruntowej: W = 3,14 x 1,44² m x 0,25 x (114,00 m - 110,95 m)     W = 4,97 tony  
Współczynnik pewności na wypłynięcie wynosi od 1,1 do 1,25, przyjęto 1,25    1,25 W = 6,21 tony 
Ciężar konstrukcji betonowej pompowni P1 wynosi:          Gb ~ 4,99 tony 
Ponieważ ciężar konstrukcji budowli Gp = 4,99 t. < W = 6,21 t., z tego względu pompownia P1 wymaga 
dodatkowego dociążenia o wartości ok. 1,22 tony. 
Z tego względu projektuje się wyposażenie pompowni P1 w cokół denny  
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z pierścieniem przeciwwyporowym o poszerzeniu minimum 0,20 m 
tj. do średnicy dna pompowni D = 1,44 m + 0,2 m          D = 1,64 m 
Przy zasypaniu wykopu piaskiem, ciężar gruntu dociążającego dno pompowni wyniesie: Ggr ~ 18 ton 
W takich warunkach zabudowy pompownia P1 pozostanie stabilna mimo wyporu wody gruntowej. 
 
Pompownia P2 
Wypór wody gruntowej: W = 3,14 x 1,44² m x 0,25 x (114,00 m - 113,16 m)     W = 1,37 tony  
Współczynnik pewności na wypłynięcie wynosi od 1,1 do 1,25, przyjęto 1,25    1,25 W = 1,71 tony 
Ciężar konstrukcji betonowej wynosi:              Gb ~ 4,08 tony 
Ponieważ ciężar konstrukcji budowli Gp = 4,08 t. > W = 1,71 t., z tego względu pompownia P2 nie wymaga 
dodatkowego dociążenia. Pompownia pozostanie stabilna mimo wyporu wody gruntowej. 

3.6.4. Wykop pod kanał tłoczny 
Kanał tłoczny D-110 mm do transportu ścieków z przepompowni P1, na swym początkowym odcinku  
o długości L = 152,5 m tj. do węzła Zp1f, posadowiony jest poniżej spodziewanego zwierciadła wody 
gruntowej, jednak celowe odwadnianie tego wykopu jest zbędne pod warunkiem dobrego planowania  
i odpowiedniego skoordynowania prowadzonych robót. 

Należy pamiętać, że rozważany obszar jest też przeznaczony do odwodnienia pod budowę 
przepompowni sieciowej P1, a wcześniejsze obniżenie zwierciadła wody gruntowej dla potrzeb budowy 
przepompowni, może być skoordynowane w czasie z wykonywaniem robót pod budowę kanału tłocznego  
i okazać się wystarczające. 

Wykonawca może również podjąć decyzję, że tańszą i szybszą metodą układania kanału będzie 
stosowanie na tym odcinku przewiertu sterowanego podobnie jak to ma miejsce na dalszych odcinkach trasy 
tego rurociągu. W takim przypadku wystarczy wykonanie jednego niewielkiego wykopu pod budowę zestawu 
do płukania kanału w węźle ZP1f.  

Ponadto poziom wód gruntowych waha się w zależności od pory roku i warunków pogodowych, jak 
również zależnie od poziomu wody w rzece Pilicy. Dlatego wybór odpowiedniego momentu na wykonywanie 
wykopów, może zdecydować w jakim stopniu przedmiotowy wykop będzie nawodniony lub w jakim tempie 
woda gruntowa będzie pojawiać się w wykopie, nawet gdyby wcześniej nie przeprowadzono obniżenia 
poziomu wody gruntowej dla potrzeb budowy pompowni P1 (co jednak zaleca się połączyć w czasie). 

Z powyższych względów, nie założono konieczności odwadnia wykopu pod budowę kanału tłocznego 
na odcinku o długości L = 152,5 m począwszy od pompowni P1. 

3.7. Roboty montażowe 

3.7.1. Przygotowanie podłoża na dnie wykopów 

3.7.1.1. Podłoże dla przewodów kanalizacyjnych 
Projektowane przewody kanalizacyjne z rur PVC D-160 mm i D-200 mm, należy układać na 15 cm warstwie 
podsypki piaskowej lub piaskowo-żwirowej, zagęszczonej do współczynnika Is ≥ 95% wg ZPP (zmodyfikowanej 
próby Proctora). Podsypka może pełnić jednocześnie rolę drenażu dla ewentualnego odwodnienia wykopu 
na czas prowadzenia robót ziemnych i montażowych.  

Podsypka musi posiadać spadek zgodny z projektowanym kanałem. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
podłoża od rzędnych przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać w żadnym punkcie ± 0,5 cm. Na 
stropie zagęszczonej podsypki należy wyprofilować „łoże” dla rur z kątem posadowienia 90 stopni. 
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Rury do kanalizacji tłocznej układane w wykopach mogą być posadowione bez podsypki, bezpośrednio 
na wyrównanym i zagęszczonym podłożu rodzimym. Warunkiem jest stosowanie do budowy kanalizacji rur 
wzmocnionych typu PE HD 100-RC.  

W przypadku zmiany rodzaju rur na PE100, należy w wykopach układać 10 cm podsypkę piaskową 
zagęszczoną do współczynnika Is ≥ 95% wg ZPP, a także wykonywać piaskową obsypkę do wysokości 20 cm 
ponad wierzch rur. 

3.7.1.2. Podłoże dla studni kanalizacyjnych D 1200 mm i D 1000 mm 
Dla betonowych studni kanalizacyjnych DN 1200 mm oraz tworzywowych studni rozprężnych D 1000 mm  
tj. obiektów, dla których projektuje się zastosowanie pierścieni odciążających, należy wykonać podłoże pod 
krąg denny / kinetę, o grubości 15 cm z piasku lub mieszaniny piasku i żwiru, zagęszczone do współczynnika  
Is ≥ 95,0% wg ZPP. Natomiast podłoże pod pierścieniem odciążającym wykonać o grubości 30 cm z kruszywa 
łamanego zagęszczonego do współczynnika Is = 100,0% wg ZPP. Zagęszczenie podłoża wykonać bardzo 
starannie, z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać w żadnym punkcie ± 0,5 cm. Podsypkę pod ww. obiekty stara nnie wypoziomować. 

3.7.1.3. Podłoże dla studni kanalizacyjnych D 425 mm 
Podbudowę dla studni kanalizacyjnych tworzywowych o średnicy D 425 mm wykonać podobnie jak dla rur 
PVC tj. z piasku lub mieszanki piasku i żwiru o grubości 15 cm, zagęszczonej do współczynnika Is ≥ 95% wg 
ZPP. 

3.7.1.4. Podłoże dla przepompowni sieciowych P1 i P2 
Pod przepompownie P1 i P2 — projektowane obiekty przenoszące bezpośrednio na podłoże pionowe 
obciążenia komunikacyjne od ruchu kołowego — należy przygotować podłoże o grubościach odpowiednio  
15 cm i 16 cm z suchego betonu, zagęszczonego do współczynnika Is = 98,0% wg ZPP (zmodyfikowanej próby 
Proctora). Zagęszczenie podłoża wykonać bardzo starannie, z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek, 
w warunkach odwodnionego dna wykopu. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać w żadnym punkcie ± 0,5 cm. Podsypkę pod ww. obiekty starannie wypoziomować. 

3.7.2. Montaż studni kanalizacyjnych z prefabrykatów betonowych DN 1200 mm 
W wyznaczonych geodezyjnie miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolami S2b i S2d, należy na 
przygotowanym podłożu ustawić i wypoziomować elementy studni kanalizacyjnych DN 1200 mm 
z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Kręgi studni powinny być łączone na uszczelki typu SBR, 
spełniające wymagania normy PN-EN-681-1. 

W betonowej monolitycznej podstawie studni (dennicy) DN 1200 mm powinna być osadzona  
(w zakładzie prefabrykacji elementów betonowych) wkładka wykonana z poliuretanu (PU) wzmocnionego 
włóknem szklanym, stanowiąca wyprofilowaną kinetę dla studni. Wszystkie elementy betonowe studni 
powinny odpowiadać normie PN-EN 1917:2004. 

Budowę kanalizacji rozpocząć od betonowych kręgów dennych. Na odpowiednio przygotowane podłoże 
opuścić prefabrykowany element. W szczelne przejścia przez ściany kręgu wsunąć bose końce rur 
kanalizacyjnych. Zapewnić swobodę przemieszczania się w pionie przyłączanej rury/króćca, poprzez lokalne 
zaniżenie o 5 cm poziomu podsypki pod rurą. Zaleca się łączyć studnie z przewodem kanalizacyjnym za 
pomocą krótkich odcinków rur o długości około 0,5 m. 
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Betonowe kręgi komory roboczej łączyć z zastosowaniem dostarczonych luzem standardowych uszczelek 
elastomerowych lub uszczelek o kształcie klinowym. Powierzchnię złączy sprawdzić przed montażem pod 
względem występowania uszkodzeń oraz czystości i ewentualnie oczyścić zabrudzenia. Następnie luźną 
uszczelkę naciągnąć ruchem okrężnym na bosy koniec kręgu. Ważne jest przy tym, aby przy wielokrotnym 
pociąganiu uszczelki w różnych kierunkach równomiernie rozłożyć naprężenia w uszczelce oraz sprawdzić 
poprawność jej osadzenia (szczegóły montażu uszczelek znajdują się w instrukcji jej producenta). 

Wysokość kręgu dennego oraz liczba i wysokość kręgów komory roboczej powinna być dostosowana do 
wymaganej głębokości studni. 

Po wykonaniu prób szczelności kanałów i studni, przystąpić do obsypania studni. Obsypkę prowadzić 
dobrze zagęszczalnym gruntem sypkim, warstwami umożliwiającymi dokładne zagęszczenie. Wskaźnik 
zagęszczenia obsypki dla studni ułożonych w jezdni nie może być mniejszy od Is = 98%. 

Od głębokości -0,80 m pod docelową rzędną wierzchu włazu, wykonać wokół studni 30 cm starannie 
wypoziomowane podłoże z kruszywa łamanego zagęszczone do współczynnika Is = 100,0% i ułożyć na nim 
pierścień odciążający z płytą pokrywową. 

Zwieńczenie każdej studni stanowi właz kanałowy DN 600 mm typu ciężkiego żeliwny lub betonowo-
żeliwny klasy D400, montowany bezpośrednio na płycie lub na betonowych pierścieniach regulacyjnych 
D865/625 o odpowiedniej wysokości. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, 
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się min. 8 cm nad poziomem 
terenu. 

Studnia kanalizacyjna powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania projektowe  
i czy nie jest uszkodzona. 

UWAGA 
Elementy studni kanalizacyjnych: dolne części, elementy nadbudowy (kręgi, zwężki), płyty pokrywowe  
lub płyty i pierścienie odciążające należy zamawiać z takim wyprzedzeniem przed planowanym pierwszym 
montażem, aby istniała możliwość skontrolowania jakości dostarczonych prefabrykatów przed ich 
wbudowaniem. 

Odbiorca kontroluje na budowie przed lub podczas rozładunku, każdą dostawę pod kątem jej zgodności  
z zamówieniem oraz występowania ewentualnych uszkodzeń i braków. Szczególną uwagę należy zwrócić  
na sprawdzenie opisów, właściwości i wymiarów dostarczonych elementów, jak również liczby i stanów 
dodatków (np. uszczelek, stopni złazowych, środka poślizgowego itd.) Prawidłowość dostawy odbiorca 
pisemnie potwierdza na dowodzie dostawy. 

3.7.3. Montaż studni rozprężnych D 1000 mm 
W wyznaczonych geodezyjnie miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolami S2a i S3c, należy 
zamontować projektowane studnie rozprężne o średnicy D 1000 mm. Poszczególne studnie posiadają 
podobne kinety o średnicy rury odpływowej DN 200 mm natomiast średnice rur wlotowych wynoszą 
odpowiednio D 90 mm i D 75 mm z tuleją kołnierzową.  Studnie posiadają jednak różne wysokości rur 
trzonowych D 1000 mm, a także różne rodzaje włazów żeliwnych. Informacje o nośności włazów podano 
w pkt. 3.3.2 niniejszego opisu. 

Na przygotowanym i zagęszczonym podłożu należy ułożyć i wypoziomować kinetę studni, a następnie 
połączyć ją z przewodem grawitacyjnym DN 200 mm analogicznie do łączenia rur z PVC. W celu 
unieruchomienia kinety, można zasypać wykop zasypką wstępną (10 cm ponad poziom rury), pozostawiając 
niezasypane kielichy kinety. Od strony rurociągu tłocznego wykonać połączenie króćca kinety oraz rur PE HD 
100-RC średnic D-90 mm lub D-75 mm z zastosowaniem tulei kołnierzowych i ewentualnie dodatkowych 
redukcji dla rur PE100. 
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Przygotować pierścień rury trzonowej o wymaganej długości, a następnie założyć na niego uszczelkę, 
posmarować ją środkiem poślizgowym i zamontować trzon studni na kinecie. Następnie w analogiczny 
sposób przystąpić do montażu górnej uszczelki oraz stożka zwieńczającego studnię.  

Po zakończeniu robót montażowych związanych z budową kanałów, wykonaniu prób szczelności oraz po 
zasypaniu wykopu i studni do poziomu podbudowy nawierzchni, przystąpić do montażu górnych części studni 
tj. pierścienia odciążającego oraz pokrywy studni. Do tego czasu, górną część stożka tj. wlot DN 600 mm 
zabezpieczyć korkiem lub inną trwałą osłoną przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza studni. 

Szczegółowe wytyczne montażu studni rozprężnych D 1000 mm mogą się nieznacznie różnić w zależności 
od typu i wybranej konstrukcji. W trakcie montażu należy stosować się do instrukcji dostarczanej przez 
producenta konkretnego modelu studni. 

3.7.4. Montaż studni kanalizacyjnych małogabarytowych D 425 mm 
W wyznaczonych geodezyjnie miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolami S2c, S2c1, S3a, S3b, 
należy zamontować projektowane małogabarytowe studnie kanalizacyjne o średnicy D 425 mm. 
Poszczególne studnie posiadają zróżnicowane kinety o średnicach DN 200/200 mm, DN 200/160 mm lub 
DN 160/160 mm oraz rury trzonowe D 425 mm, zwieńczone pokrywą okrągłą pełną o nośności 40T 
posadowioną na pierścieniu odciążającym. 

Na przygotowanym i zagęszczonym podłożu należy ułożyć i wypoziomować kinetę studni, a następnie 
połączyć ją z przewodami kanalizacyjnymi analogicznie do łączenia rur z PVC. W celu unieruchomienia kinety, 
zasypać wykop zasypką wstępną (10 cm ponad poziom rury), pozostawiając niezasypane kielichy kinety. 
Przygotować rurę trzonową karbowaną o wymaganej długości, a następnie założyć uszczelkę do rury 
trzonowej, posmarować ją środkiem poślizgowym i zamontować rurę w kinecie.  

Po zakończeniu robót montażowych związanych z budową kanału, wykonaniu prób szczelności oraz po 
zasypaniu wykopu i studni do poziomu podbudowy nawierzchni, przystąpić do montażu górnych części studni 
tj. rury teleskopowej z uszczelką, pierścienia odciążającego oraz pokrywy studni. Do tego czasu, rurę 
karbowaną zabezpieczyć korkiem lub inną trwałą osłoną przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza 
studni. 

Szczegółowe wytyczne montażu studni małogabarytowych D 425 mm mogą się nieznacznie różnić 
w zależności od typu i wybranej konstrukcji. W trakcie montażu należy stosować się do instrukcji dostarczanej 
przez producenta konkretnego modelu studni. 

3.7.5. Montaż przepompowni sieciowych P1 i P2 
W wyznaczonych geodezyjnie miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym symbolami P1 i P2, należy na 
przygotowanym podłożu ustawić i wypoziomować elementy pompowni sieciowych zamontowanych 
w cylindrycznych zbiornikach DN 1200 mm z żelbetowych elementów prefabrykowanych.  

Całkowita wysokość zbiorników poszczególnych pompowni sieciowych wynosić będzie wraz z płytami 
pokrywowymi odpowiednio: H1 = 3,75 m oraz H2 = 3,0 m. A montowane będą na głębokościach:  
S1 = 3,25 m p.p.t. oraz S2 =  3,47 m p.p.t (dotyczy spodu zbiornika pod poziomem terenu istniejącego). 

W projekcie założono dostawę, montaż oraz uruchomienie kompletnych przepompowni sieciowych 
z oferty producentów krajowych. W związku z tym wszelkie podzespoły, orurowanie i wyposażenie 
przepompowni sieciowych będzie dostarczone na budowę i zainstalowane przez wybranego producenta. 

Po stronie wykonawcy robót sieci kanalizacyjnej mogą pozostawać jedynie takie czynności i prace jak: 
− Rozładunek i posadowienie w gruncie zbiornika pompowni. 
− Przygotowanie placu budowy do dojazdu i rozładunku wyposażenia pompowni. 
− Podłączenie rurociągów napływowego oraz tłocznego z przepompownią. 
− Podłączenie zasilania energetycznego do szafy sterowniczej. 
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− Montaż szafy sterowniczej pompowni na postumencie przy zbiorniku. 
− Zapewnienie docelowego zasilania w energię oraz wody do przeprowadzenia prób hydraulicznych. 
− Zapewnienie zasilania do wykonania prac montażowych. 
− Zapewnienie w dniu rozruchu obecności swojego przedstawiciela uprawnionego do podpisania protokołu 

z rozruchu oraz przedstawicieli Inwestora dla przeprowadzenia szkolenia w zakresie eksploatacji. 
− Połączenie elementów poza zbiornikiem przepompowni. 
 

Potrzebny zakres robót, jak również szczegółowe wytyczne montażu zbiornika pompowni, należy 
każdorazowo ustalić bezpośrednio z dostawcą (producentem) pompowni. 

Każda pompownia powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia wymagania projektowe i czy 
nie jest uszkodzona. 

3.7.6. Układanie rur i montaż złączy kanałów grawitacyjnych w wykopach 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi i zaleceniami Zamawiającego, do budowy grawitacyjnych odcinków sieci 
kanalizacji sanitarnej przyjęto rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z PVC o sztywności obwodowej 
8 kN/m2, łączone na uszczelki gumowe. Z uwagi na warunki podłoża gruntowego, projektuje się układanie rur 
w następujący sposób: 
− Dno wykopu należy pogłębić o 15 cm poniżej rzędnych posadowienia dna kanału; 
− Po wyrównaniu dna wykopu, wykonać podsypkę piaskową i zagęścić ją do współczynnika Is ≥ 95% wg 

ZPP, stosując grunt kat. II. Grubość podsypki zagęszczonej nie może być mniejsza niż 15 cm; 
− Na stropie podsypki zagęszczonej ręcznie wyprofilować „łoże” dla rury z kątem posadowienia 90°; 
− Na zagęszczonej i wyprofilowanej podsypce piaskowej, należy układać projektowany kanał sanitarny; 
− Budowę kanalizacji rozpocząć od montażu studni z obsadzonymi zgodnie z projektowanymi rzędnymi 

przejściami szczelnymi dla rur PVC. W miejscach złącz kielichowych należy wykonać dołki montażowe 
o głębokości około 10 cm. Kształt i wielkość dołka musi zapewnić warunki czystości – niedostawania się 
piasku do wnętrza kielicha; 

− Ułożony odcinek kanału, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku, wymaga 
ustabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0 mm minimum 10 cm 
ponad wierzch rury. W końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się na wysokość do 30 cm. Obsypkę 
należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu po 
próbie szczelności złącz danego odcinka. 

3.7.7. Włączenia przyłączy kanalizacyjnych do kanału głównego 
Rozwiązania projektowe w zakresie przyłączy kanalizacyjnych dla poszczególnych posesji zostały szczegółowo 
omówione w wydzielonej części opracowania – patrz „Projekt Budowlany przyłączy do grawitacyjno-
ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej 
w Białobrzegach”. 

Istnieje jednak konieczność wykonania na kanale głównym pewnych elementów umożliwiających 
podłączenie do tego kanału projektowanych przyłączy kanalizacyjnych.  

Przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC D 160 mm włączone będą do kanału głównego z rur 
PVC D 200 mm na cztery sposoby: 
1) Włączenie poprzez studnię kanalizacyjną betonową do kinety studni, z osadzonym w cokole studni 

przejściem szczelnym dla rur PVC D 160 mm – szt. 1; 
2) Włączenie poprzez studnię kanalizacyjną betonową powyżej kinety studni, z osadzonym w cokole studni 

przejściem szczelnym dla rur PVC D 160 mm – szt. 1; 
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3) Włączenie poprzez trójnik skośny redukcyjny PVC D 200/160 mm. Przy tym włączeniu konieczne będzie 
w pewnych przypadkach zastosowanie dodatkowych 2 szt. łuków PVC D 160/45O oraz prostki kielichowej 
o długości wynikającej z różnicy rzędnych kanału głównego oraz założonych rzędnych posadowienia 
przyłącza – szt. 4; 

4) Włączenie poprzez studnię tworzywową D 425 mm do kinety studni; studnia posiada kinetę przelotową 
D 200 mm z odgałęzieniem bocznym D 160 mm – szt. 2.  

3.7.8. Układanie rur i montaż złączy kanałów ciśnieniowych w wykopach 
Do budowy odcinków ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy stosować rury i kształtki z materiału  
PE HD 100-RC, SDR 17, na ciśnienie PN 10 atn. Łączenie rur i kształtek projektuje się za pomocą zgrzewania 
doczołowego. W miejscach montażu zasuw oraz kształtek żeliwnych kołnierzowych, należy stosować tuleje 
kołnierzowe do rur PE wraz z kołnierzami stalowymi galwanizowanymi i łączyć je śrubami nierdzewnymi 
z kołnierzami armatury oraz kształtek montowanych na rurociągu.  
 Zgrzewanie rur i kształtek oraz montaż rurociągów można wykonywać na dnie wykopu, jednak jest to 
mało wygodne. Zaleca się montaż rurociągów nad brzegiem wykopów wzdłuż projektowanej trasy kanału, 
a następnie opuszczanie ich na przygotowane dno wykopu. 

Rury o zwiększonej wytrzymałości typu RC można układać bez podsypki, na wyrównanym i wyprofilo-
wanym podłożu rodzimym. Jednak z uwagi na trudność w uzyskaniu jednolitej i równej powierzchni dna 
wykopu zaleca się, aby bezpośrednio pod rurą ułożyć na dnie wykopu warstwę wyrównawczą z drobnego 
kruszywa rodzimego. W wykopach, gdzie przewidziana jest całkowita wymiana gruntu, podłoże to należy 
wykonać z piasku i dopiero na tak przygotowanym podkładzie układać rury PE. 

Po ułożeniu rur wykonać obsypkę przewodu na wysokość 30 cm ponad sklepienie rur, zachowując dostęp 
do złącz i przeprowadzić próby szczelności przewodów. W terenach zielonych, gdzie nie przewiduje się innego 
zagospodarowania terenu nad wykopem, obsypkę rur i zasypanie pozostałej objętości wykopu można 
wykonać gruntem rodzimym bez konieczności dodatkowego zagęszczania. Zaleca się jednak wykonanie 
zagęszczenia gruntu poprzez ubicie obsypki wokół rur oraz pozostałej zasypki wykopu. Zabezpieczy to rury 
przed usuwaniem się w gruncie na skutek uderzeń hydraulicznych, jak również wykluczy możliwość osiadania 
gruntu i zapadania się skarp nad wykopem. 

Dla wykopów liniowych wykonywanych w drogach lub pod ciągami pieszo-jezdnymi tj. w miejscach, gdzie 
projektuje się całkowitą wymianę gruntu na piach, obsypkę rur oraz zasypkę wykopów do poziomu 
podbudowy nawierzchni należy wykonywać z kruszywa dowiezionego. Grunt w wykopach zagęszczać 
warstwami 10-15 cm do współczynnika co najmniej Is = 98% wg ZPP (Zmodyfikowanej Próby Proctora), 
stosując grunt kat. II. Układanie przewodu z rur PE prowadzić w temperaturze od +5 OC do 25OC. 

3.7.9. Montaż zestawów do płukania kanałów tłocznych 
W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym symbolem ZP1f należy zainstalować na rurociągu tłocznym 
armaturę do płukania kanału. W dnie wykopu — lokalnie pogłębionym ok. 18 cm poniżej dna projektowanego 
rurociągu tłocznego — osadzić na odpowiednio zagęszczonym podłożu betonowe bloki podporowe pod 
przewidzianą w tym miejscu armaturę. 

Po obu stronach, tj. przed i za projektowanym punktem odgałęzienia, zamontować na rurociągu tłocznym 
metodą zgrzewania doczołowego tuleje kołnierzowe do rur PE HD 100-RC D 110 mm. Następnie wykonać 
połączenia kołnierzowe przyspawanych tulei z trójnikiem żeliwnym DN 100/80 mm stanowiącym 
odgałęzienie do armatury płuczącej, z jednoczesnym montażem dwóch zasuw nożowych DN 100 mm 
międzykołnierzowych, przed i za trójnikiem. Zasuwy nożowe mają spoczywać na uprzednio przygotowanych 
blokach podporowych. 

Na odgałęzieniu trójnika, wykonać połączenie kołnierzowe DN 80 mm z kolanem hydrantowym wspartym  
na bloku podporowym. Na kolanie hydrantowym zainstalować podziemną armaturę do płukania kanałów 
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zespoloną z nożową zasuwą odcinającą (komplet). Armatura produkowana jest w standardowych 
długościach: 750, 800, 1000, 1050, 1250, 1300, 1750 i 1800 mm, w związku z czym przy zakupie można dobrać 
jej długość do wymaganej głębokości kanału. W razie potrzeby, w celu dokładniejszego dopasowania rzędnej 
posadowienia głowicy armatury do poziomu terenu, można między kolanem hydrantowym a kolumną 
zainstalować dodatkowo króciec FF DN 80 mm o odpowiedniej długości. 

Po wykonaniu prób szczelności, zainstalować obudowy dla dwóch zasuw DN 100 mm (stałe, dobrane na 
odpowiednią długość lub teleskopowe); a po częściowym zasypaniu wykopów, posadowić na zagęszczonym 
podłożu płyty podkładowe i skrzynki uliczne do zasuw oraz hydrantu (armatury do płukania kanału). 

3.7.10. Układanie rur i montaż złączy kanałów ciśnieniowych metodą bezwykopową 
Odcinki kanałów ciśnieniowych z rur PE HD 100-RC przeznaczone do wykonania metodą bezwykopową tzn. 
techniką przewiertu sterowanego, oznaczono symbolami i opisami na planie sytuacyjnym oraz na profilach 
podłużnych.  

Układanie przewodów kanalizacyjnych należy prowadzić na tych odcinkach zgodnie z normą PN-EN12889 
„Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 

W pierwszym etapie należy wykonać przewiert (tzw. odwiert pilotażowy), który przeprowadzany będzie 
po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna 
się od wykopu startowego, głowicą wiertniczą pilotującą, która umożliwia zmianę kierunku wykonywania 
przewiertu. Powstający podczas wiercenia urobek, który transportowany jest do wykopu startowego należy 
odkładać w takie miejsce i w taki sposób, by nie zanieczyszczać istniejących nawierzchni ani wód 
powierzchniowych. W niektórych wypadkach może okazać się konieczne odkładanie urobku bezpośrednio na 
środki transportu z przeznaczeniem do wywiezienia i utylizacji. 

Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej 
średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ją po uprzednio 
wytyczonej trasie, rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić 
odpowiednią rurę przewodową, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona 
w wyznaczonym miejscu. 

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne 
do bezpiecznego wykonania robót. 

Jeśli na trasie proj. przewiertów sterowanych znajduje się istniejące uzbrojenie podziemne, które 
występuje w bliskim sąsiedztwie trasy proj. przewiertu, należy zachować dużą ostrożność i precyzję 
w prowadzeniu odwiertu pilotażowego. Jeśli to możliwe, zaleca się wykonać ręcznie przekopy kontrolne, 
w celu zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego. W razie wystąpienia 
potencjalnej kolizji, zmienić przebieg odwiertu lub zdecydować o przełożeniu istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. 

W przypadku stwierdzenia kolizji odwiertu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wymagającym 
konieczności jego przebudowy, Wykonawca winien wykonać wszelkie niezbędne prace dokumentacyjne 
związane opracowaniem projektu przebudowy kolidującego uzbrojenia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi. Następnie na podstawie opracowanych dokumentacji 
i przeprowadzonych uzgodnień, Wykonawca dokona przebudowy kolidującego uzbrojenia po uprzednim 
powiadomieniu właściwego Zarządcy uzbrojenia, celem sprawowania przez niego nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót należy ustalić z Zamawiającym / Inwestorem, jak będą rozliczane koszty 
związane z ewentualnym uzgadnianiem, opracowaniem niezbędnych dokumentacji zamiennych oraz 
wykonaniem przebudowy kolidującego uzbrojenia. Czy będą one podlegać odrębnej zapłacie, czy też należy 
je uwzględnić w kosztach wykonania robót budowlanych na etapie oferty. 

Ponieważ techniką bezwykopową projektuje się realizować odcinki kanalizacji, na których istotne 
znaczenie ma precyzyjne utrzymanie założonych tras, spadków oraz rzędnych posadowienia przewodów 
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zaleca się, aby prace związane z wykonaniem przewiertów sterowanych i przecisków prowadziła firma 
posiadająca niekwestionowane doświadczenie w tego rodzaju robotach. 

3.7.11. Wykonanie bloków oporowych i podporowych 
Ze względu na to, że projektowany rurociąg tłoczny wykonany będzie z rur PE łączonych za pomocą 
zgrzewania, nie przewiduje się wykonywania bloków oporowych na załamaniach trasy kanału, ani na jego 
końcówkach. Należy jednak pamiętać o starannym ustabilizowaniu ułożonych rurociągów w wykopach 
poprzez ich obsypanie i dokładne zagęszczenie obsypki. 

Betonowe bloki oporowe należy wykonać jedynie jako podparcie dla zasuw i kolan ze stopką przy 
zestawach do płukania kanału.  

Wymiary konstrukcyjne bloków oporowych podano na rysunku załączonym do niniejszego projektu. 
Nie przewiduje się wylewania bloków na budowie, lecz stosowanie typowych elementów prefabrykowanych. 
Bloki muszą spełniać warunek dokładnego oparcia o grunt nienaruszony. 

3.7.12. Prowadzenie ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych w rurach osłonowych 
Pod jezdnią ul. Krakowskiej w obrębie jej skrzyżowania z ul. Cichą oraz w obrębie skrzyżowania ze zjazdem na 
działkę nr 4/2, projektowane ciśnieniowe przewody kanalizacji sanitarnej układane będą bez naruszenia 
istniejącej nawierzchni bitumicznej tj. w stalowych rurach osłonowych długości Lc1 = 20 m oraz Lc2 = 14,2 m, 
wbudowywanych metodą poziomego przewiertu sterowanego lub metodą przecisku (nie zalecaną). 
 Przy czym zasadnicza część rur osłonowych znajdzie się pod jezdnią ul. Krakowskiej (dz. nr 1123/13) 
i zostanie wykonana w ramach zadania nr 2. Natomiast w ramach niniejszego zakresu tj. zadania nr 1 — poza 
drogą wojewódzką nr 731 — konieczne będzie wykonanie ww. rur osłonowych na długościach L1 = 0,85 m 
w działce nr 1118 oraz L2 = 1,44 m w działce nr 4/2. 

Szczegóły wykonania rur osłonowych, w tym ich rzędne posadowienia oraz rzędne układania kanałów, 
ilość, rodzaj i rozmieszczenie podpór, sposób zamknięcia końców rur itp. informacje zostały podane na 
rysunkach nr 9 i 10 w części graficznej niniejszego opracowania. 

3.7.12.1. Dobór rur osłonowych 
Dla rur przewodowych z PE HD 100-RC D 90 mm oraz D 110 mm, przyjęto jednakową średnicę rury osłonowej 
tj. Dz = 168,3 x 8,0 mm jako optymalną. Poszczególne odcinki składowe rury osłonowej powinny mieć długość 
minimum 3,0 m i być łączone w całość za pomocą spawania doczołowego.  

3.7.12.2. Dobór płóz ślizgowych (dystansowych) 
Rura przewodowa z PE HD 100-RC D-90 mm, o średnicy zewnętrznej Dz = 90 mm; 
Rura osłonowa stalowa DN 150 mm, o średnicy wewnętrznej Dz = 152,3 mm (168,3 x 8,0 mm), 

ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟𝑝𝑝 =
(152,3− 90)

2
= 31,15 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Dobrano płozy typu BR (8 elementów/kpl.), o wysokości 25 mm, w ilości: 16 kpl. 
 
Rura przewodowa z PE HD 100-RC D-110 mm, o średnicy zewnętrznej Dz = 110 mm; 
Rura osłonowa stalowa DN 150 mm, o średnicy wewnętrznej Dz = 152,3 mm (168,3 x 8,0 mm), 

ℎ𝑝𝑝𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟𝑝𝑝 =
(152,3− 110)

2
= 21,15 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Dobrano płozy typu BR (10 elementów/kpl.), o wysokości 15 mm, w ilości: 12 kpl. 
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3.7.12.3. Ogólne zasady konstrukcji płóz dystansowych (ślizgowych) 

− Rury PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej; 
− Nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy płozami; 
− Płozy powinny być rozmieszczone w odstępach max. 1,5 m. W projekcie przyjęto odległość L=1,10 dla 

rury D-110 mm oraz L=1,20 m dla rury D-90 mm. 

UWAGA 
− Przykładowe elementy pierścieni ślizgowych do rur osłonowych przedstawia załączona w części 

rysunkowej niniejszego projektu karta katalogowa. 
− Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a wewnętrzną ścianką rury osłonowej zabezpieczyć manszetą 

gumową zamocowaną do rury osłonowej z wykorzystaniem zaciskowych obejm stalowych. 

3.8. Inwentaryzacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej w trakcie budowy przewodów 
kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem. Wyniki pomiarów geodezyjnych w zapisie cyfrowym oraz w formie 
dokumentacji tradycyjnej, powinny być przekazane Zamawiającemu po zakończeniu budowy. 

3.9. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 
Jeśli będzie to możliwe ze względu na przyjęty harmonogram robót, zaleca się, aby próba szczelności 
głównego kanału sanitarnego na eksfilrację prowadzona była łącznie z próbą dla przyłączy kanalizacyjnych. 

Próbę szczelności przeprowadza się odcinkami 50-70 m pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Badany 
odcinek należy zamknąć mechanicznie w studzienkach za pomocą korków lub pneumatycznych worków. 
Urządzenia do zamykania badanych kanałów muszą być na czas przeprowadzania próby wyposażone  
w króćce z zaworami dla: 
− doprowadzania wody, 
− odpowietrzania w najwyższym punkcie, 
− przyłączenia urządzenia pomiarowego, 
− opróżnienia kanału z wody po próbie. 

 

Przewód z rur kanalizacyjnych PVC poddaje się próbie na ciśnienie o wartości 3,0 m.sł.w. Czas trwania 
próby 15 min. Ciśnienie może być mniejsze o ile wynika to z zagłębienia kanału oraz studzienek pośrednich. 
Przewód uważa się za szczelny, gdy w czasie trwania próby nie stwierdzono ubytku wody. Badany odcinek 
przed próbą powinien pozostawać, co najmniej przez jedną godzinę całkowicie napełniony. Po sprawdzeniu 
na szczelność złącza zabezpiecza się obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. 
Przeprowadzona wcześniej próba szczelności na ciśnienie 3,0 m.sł.w. jest gwarancją zabezpieczenia 
przewodu przed infiltracją wód gruntowych do ww. wartości. 

Zaleca się przeprowadzenie próby szczelności osobno dla przewodów PVC, a osobno dla studzienek 
rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposób przeprowadzenia próby szczelności dla studzienek 
kanalizacyjnych z betonu jest analogiczny, z tym że zamiast urządzenia pomiarowego w postaci rurki szklanej 
lub z przezroczystego tworzywa, dokonuje się pomiaru lustra wody w badanej studzience kanalizacyjnej. 

Próbę szczelności betonowych studni rewizyjnych uważa się za pozytywną, jeżeli ubytek wody  
nie przekracza 2 l/m2 powierzchni zwilżonej w ciągu doby. 

Wymagania odnośnie do badania przewodów kanalizacyjnych zawarto w normie: PN-EN 1610:2002. 
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3.10.  Próba szczelności kanałów ciśnieniowych 
Ciśnienie próbne Pp = 6,12 kG/cm2 = 0,6 MPa = 6 Bar. Długość odcinka badanego max. 300 mb. 

Próbę szczelności rurociągu przeprowadza się po ułożeniu przewodu oraz wykonaniu warstwy ochronnej 
i podbiciu rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszaniem. Odcinek 
przewodu przewidziany do wykonania próby powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 
przed wszelkimi przemieszczeniami. Wszystkie złącza do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą 
pozostać odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być 
zamknięte.  

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu, a na żądanie Inwestora 
lub Użytkownika sieci, należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Wymagania 
odnośnie do szczelności rurociągu ujęte są w PN-B-10725:1997. Norma ta zawiera m.in.: 
− wymagania odnośnie szczelności odcinka przewodu jak i szczelności całego rurociągu; 
− warunki przystąpienia do badań szczelności próbą hydrauliczną; 
− wpływ temperatury na wyniki; 
− stan odcinka przewodu przed próbą szczelności; 
− zapewnienie warunków BHP; 
− ciśnienie próbne odcinka i całego przewodu; 
− zapisywanie i ocena wyników badań. 

 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:  
− przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 

niższa niż 1°C,  
− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,  
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C,  
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu, należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania ciśnienia,  
− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie, należy przez okres 30 minut sprawdzać 

jego poziom, 
− po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 

temperatury wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do 
kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 
30 minut, 

− cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 
szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności, należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany, a przewód 
powinien być opróżniony z wody.  

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w protokole podpisanym przez członków komisji 
przeprowadzającej odbiór, w tym przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika sieci.  
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3.11.  Zasypka kanałów i zagęszczenie gruntu 
Po ułożeniu rur na podsypce piaskowej, zasypanie wykopu należy rozpocząć od wykonania obsypki kanału 
piaskiem średnioziarnistym (bez grud i kamieni), warstwami grubości 10 cm, do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rur (dotyczy to kanałów z rur PVC). 

Zagęszczenie tej warstwy należy przeprowadzić przy zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na 
kruchość materiału rur PVC. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp  
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem 
zastosowanego umocnienia ścian wykopu. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy 
rury, maksymalnie 10 cm. 
Wykopy o deskowaniu poziomym należy rozdeskować w następujący sposób: 
− usunąć najniższą deskę, 
− ułożyć warstwę obsypki grubości około 1/3 średnicy rury i zagęścić, 
− usunąć kolejną deskę, 
− ułożyć i zagęścić następną warstwę obsypki na wysokość około 5-10 cm od spodu następnej deski. 

 

Wymienione cykle powtarzać do osiągnięcia górnego poziomu strefy kanałowej tj. 30 cm ponad wierzch 
rury. Rozdeskowanie ścian wykopu powinno następować z zachowaniem ostrożności (równolegle z zasypką) 
ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

Ponieważ niniejszy projekt zakłada również możliwość umocnienia wykopów za pomocą szalunków 
stalowych klatkowych, dlatego operację stopniowego podnoszenia szalunku klatkowego należy wykonywać  
z zachowaniem szczególnej ostrożności zabezpieczając go przed opadnięciem. Brak ostrożności może być 
przyczyną nieszczęśliwego wypadku pracownika wykonującego zagęszczanie obsypki. 

W początkowej fazie, obsypki nie należy wykonywać w miejscach połączeń, gdyż złącza rur powinny 
pozostać odkryte do czasu wykonania próby szczelności. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do wskaźnika 
Is ≥ 95% wg ZPP. Sposób zasypania i zagęszczenia pozostałej głębokości wykopu (powyżej 30-to cm warstwy 
obsypki) zależny jest od docelowego zagospodarowania powierzchni terenu. Inny będzie w obszarze terenów 
zielonych, inny na odcinkach gdzie występują nawierzchnie utwardzone. 

Zakłada się, że materiał na podsypkę, obsypkę i częściowo zasypkę wykopów dowożony będzie  
z odległości do 5 km. Wszystkie roboty ziemne i montażowe w wykopach prowadzić z zachowaniem 
przepisów BHP (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.). 

3.11.1. Zasypanie wykopów poza drogami — w terenach zielonych 
Wykopy w terenach zielonych należy zasypywać warstwami, urobkiem uprzednio wydobytym z wykopu. Przy 
zastosowaniu rur wzmocnionych typu PE HD 100-RC, nie przewiduje się wykonywania obsypki piaskowej dla 
rur. Jeśli nad wykopem nie jest planowana zmiana istniejącego zagospodarowania terenu, zagęszczanie 
zasypki wykopów w terenach zielonych nie jest konieczne, jednak jest zalecane. 

Zaleca się, aby podczas zasypywania wykopów gruntem rodzimym dokonywać jego zagęszczania 
warstwami 15-20 cm poprzez ubijanie lekkimi wibratorami płaszczyznowymi lub ubijakami ręcznymi. 
Zabezpieczy to rury przed usuwaniem się w gruncie na skutek uderzeń hydraulicznych, jak również 
zabezpieczy teren przed osiadaniem gruntu lub zapadaniem się skarp nad wykopem. 

Wyżej opisane zasypywanie wykopów prowadzić do głębokości ok. 20-25 cm poniżej rzędnych 
docelowych. Wierzchnią warstwę zasypki wykonać poprzez rozłożenie ziemi urodzajnej uprzednio zdjętej 
z terenu i złożonej na hałdach. 

Ewentualny nadmiar gruntu po zasypaniu wykopów należy wywieźć na odległość do 5 km lub za zgodą 
właściciela posesji, rozplantować po terenie. 



| 55 |   ZADANIE 1 Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych  
  i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach – zakres poza drogą wojewódzką nr 731 

 

Jednostka projektowania: 
 AKWA Zakład Projektowo-Usługowy .:. Projektowanie zewnętrznych sieci i obiektów wodno-kanalizacyjnych 
 tel.: 602-601-668; e-mail: akwa@post.pl  

 

3.11.2. Zasypanie wykopów w drogach, chodnikach i podjazdach 
Wykopy w drogach, chodnikach i podjazdach należy zasypać materiałem podatnym na zagęszczanie. Jeśli 
grunt wydobyty z wykopów będzie nadawał się do tego celu, można go wykorzystać w części lub w całości. 
W razie potrzeby należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu na piach. W pasach drogowych, grunt 
w wykopach zagęścić według normy PN-S-02205 jak dla ruchu średniego. Zgodnie z Decyzją nr 752/09/2017 
MZDW w Warszawie, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu na 
poziomie Is = 98%. Podobną zasadę zastosować na terenach prywatnych posesji, w miejscu występowania 
dróg, chodników i podjazdów, tj. wszędzie gdzie zaznaczono występowanie wykopów z całkowitą wymianą 
gruntu. 

3.11.3. Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodów 
Po całkowitym zasypaniu wykopu zaleca się przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodów 
grawitacyjnych. Próbę przeprowadza się specjalnym urządzeniem wsuwanym do wnętrza rury na odległość 
min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odkształcenie rury przy dobrze posadowionym kanale nie 
powinno być większe niż 3–4% zewnętrznej średnicy rury. 

3.11.4. Inspekcja TV wykonanego kanału 
Po zakończeniu robót związanych z budową grawitacyjnych kanałów sanitarnych, należy przeprowadzić 
wizualną ocenę jakości wykonania poszczególnych odcinków kanalizacji przy pomocy inspekcji TV 
(monitoringu) wnętrza kanału. Podczas inspekcji zwrócić uwagę na: 
− prostoliniowość wykonania odcinków kanału; 
− prawidłowość spadków; 
− deformację przekroju poprzecznego; 
− ewentualną lokalizację przyłączy włączonych „pod prąd”; 
− stopień zanieczyszczenia kanalizacji ziemią, piaskiem, gruzem, itp.; 
− dokładność wykonania połączeń kielichowych oraz połączeń ze studniami; 
− inne uszkodzenia lub nieprawidłowości. 

 

Nagranie z inspekcji TV wnętrza kanału należy przekazać zamawiającemu na płycie DVD z opisem 
monitorowanych odcinków ułatwiającym lokalizację miejsca nagrania, datą nagrania, bieżącym pomiarem 
odległości monitorowanego kanału, kolorowymi zdjęciami wnętrza kanału oraz raportem. Przekazany 
materiał powinien być zapisany w popularnym dla plików wideo i zdjęć formacie np. avi, dvd, vcd, wma, mp4, 
jpg, bmp, tiff oraz powinien dawać Zamawiającemu możliwość łatwego odtwarzania i drukowania wybranego 
materiału. 

3.12.  Budowa nawierzchni na wydzielonym terenie pompowni P1 
Wydzielony teren sieciowej przepompowni ścieków P1 (na działce nr 1126/4), projektuje się utwardzić kostką 
betonową wibroprasowaną o grubości 8 cm, układaną na podsypce i podbudowie z kruszywa naturalnego. 
Dodatkowo wykonany będzie utwardzony zjazd z działki nr 4/2 na wydzielony teren pompowni. Zjazd ten, 
podobnie jak teren pompowni ścieków, projektuje się utwardzić kostką betonową wibroprasowaną  
o grubości 8 cm, układaną na podsypce i podbudowie z kruszywa. Zjazd będzie mieć długość L = 2,29 m licząc 
od granicy działki do bramy wjazdowej, a szerokość zmienną od B = 6,62 m do B = 3,79 m w obrębie bramy 
wjazdowej.  

Powierzchnia utwardzonego terenu pompowni i zjazdu z działki nr 4/2 będzie posiadać kształt 
nieregularny o następujących wymiarach:  
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A. Długość od L1 = 6,00 m do L2 = 9,14 m 
B. Szerokość od B1 = 4,09 m do B2 = 7,09 m  
Całkowita powierzchnia do utwardzenia wyniesie: Fk = 53,37 m2 licząc samą powierzchnię kostki 

betonowej bez krawężników, a Fc = 57,56 m2 wliczając dodatkowo krawężniki. 
Obramowanie zjazdu oraz nawierzchni z kostki na wydzielonym terenie pompowni, należy wykonać 

w postaci krawężników betonowych o wym. 100 x 30 x 15 cm ustawionych na ławie z mieszanki betonowej 
klasy B-10, wystających 15 cm ponad powierzchnię kostki. Od strony północnej, w najniższym punkcie, 
nawierzchnia będzie zakończona krawężnikiem oporowym 100 x 25 x 12 cm ułożonym na równi z kostką, tak 
by umożliwić odpływ wód deszczowych na teren nieutwardzony.  

Z kolei od strony południowej, na połączeniu proj. nawierzchni zjazdu i istniejącej nawierzchni na drodze 
gminnej (działka nr 4/2), można wykorzystać istniejące krawężniki, które obecnie ułożone są w taki sposób 
aby ułatwić zjazd na teren działki nr 1126/4. 

Roboty ziemne i budowlane związane z wykonaniem utwardzenia nawierzchni należy przeprowadzić 
w następujących etapach: 
− Usunąć i odłożyć na hałdę do ponownego wykorzystania warstwę ziemi urodzajnej gr. 20-25 cm z obszaru 

prowadzenia robót tj. na powierzchni około F = 121,0 m2 (L = 11,0 m x B = 11,0 m). 
− Wykonać korytowanie i niwelację terenu dla potrzeb wykonania podbudowy nawierzchni i zjazdu. 

Podłoże należy oczyścić z korzeni roślin i wyrównać, a następnie ustabilizować poprzez zagęszczenie 
wibratorami płaszczyznowymi. 

− Ułożyć warstwę geowłókniny separacyjnej na wyrównanym dnie koryta lub zagęszczoną 10 cm warstwę 
piasku. 

− Wykonać obrzegowanie nawierzchni poprzez ułożenie krawężników na ławach z półsuchego betonu. 
− Wykonać podbudowę z tłucznia frakcji 31,5-63 mm o grubości 30 cm po zagęszczeniu; zagęszczanie 

przeprowadzać warstwami o gr. 10-15 cm.  
− Bezpośrednio pod kostką ułożyć warstwę wyrównawczą z piasku 0-2 mm, wysiewek kamiennych 0-4 mm 

lub grysu 2-8 mm; o grubości warstwy 4-5 cm. 
− Ułożyć kostkę betonową wibroprasowaną gr. 8 cm. 
− Po ułożeniu kostki betonowej, wstępnie wypełnić spoiny piaskiem. 
− Ubić nawierzchnię płytą wibracyjną z osłoną z tworzywa sztucznego. 
− Przeprowadzić końcowe fugowanie kostki piaskiem. 
− Wyrównać, zahumusować i obsiać trawą teren nieutwardzony wokół nawierzchni i ogrodzenia terenu 

pompowni. 

3.13.  Budowa ogrodzenia na wydzielonym terenie pompowni P1 
W ramach robót związanych z budową przepompowni sieciowej P1, projektuje się ogrodzenie terenu dla 
wydzielonej części działki nr 1126/4. Teren działki przewidziany do ogrodzenia, oznaczono na planie 
sytuacyjnym kolorem jasno-zielonym. Obszar ten, w granicach wyznaczonych przez ogrodzenie, zajmować 
będzie powierzchnię: 67,68 m2 (7,70 m x 8,79 m). Nowe ogrodzenie terenu zbiornika wykonane będzie 
z następujących elementów: 

Rodzaj ogrodzenia: panelowe, z paneli kratowych 3D, słupków ogrodzeniowych z akcesoriami. 
Dodatkowo proponuje się wykonanie systemowej podmurówki prefabrykowanej. 

Przęsła: prefabrykowane 3D, stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, wykonane z prętów stalowych 
zgrzewanych o średnicy pręta pionowego 5 mm, szerokości 2,5 m i wysokości 1,56 m, mocowane do słupów 
na obejmy montażowe z wkładkami dystansowymi, śrubami, podkładkami, oraz nakrętkami zrywalnymi ze 
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stali nierdzewnej. Standardowy rozstaw słupów wynosi 2,56-2,57 m. Na trzech przęsłach rozstaw słupów 
należy zmniejszyć, a panele i płyty cokołowe dociąć. 

Słupy przęseł: z zamkniętych kształtowników stalowych 60 x 40 mm, o długości L = 2600 mm. 
Brama wjazdowa: dwuskrzydłowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo z kompletem zawiasów, 

zamknięciem i ryglem dolnym. Szerokość 4,0 m, wysokość 1,70 m. Słupy bramy: z zamkniętych 
kształtowników stalowych 100 x 100 mm, o długości L = 2600 mm. 

Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane ogniowo, malowane 
proszkowo farbą poliestrową w kolorze RAL 6005 (ciemny zielony).  

Zaślepki/kapturki: wykonane z mrozoodpornego termoplastycznego tworzywa sztucznego, dopasowane 
wymiarem i kolorem do słupa. 

Fundamenty punktowe / stopy fundamentowe: pod metalowe słupy przęseł należy wykonać fundamenty 
punktowe betonowe C12/15 o wymiarach L x B x H = 20 x 20 x 80 cm dla słupów pojedynczych oraz  
o wymiarach L x B x H = 40 x 20 x 80 cm dla słupów podwójnych tj. w obrębie bramy wjazdowej gdzie sąsiadują 
ze sobą słupy 100 x 100 oraz 40 x 60 mm. Fundamenty należy posadowić na gruncie nośnym, rodzimym. 
Grunt nienośny należy zastąpić piaskiem zagęszczonym do stopnia Is > 95%.  

Podmurówka z betonowych elementów prefabrykowanych: system wykonany z wibroprasowanego 
betonu C35/45 (nasiąkliwość < 6,5%, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150), składający się z płyt 
betonowych tzw. „desek podwalinowych” o wym. 2500 x 200 x 40 mm oraz łączników wys. 200 mm. 

Wymiary ogrodzenia: Długość L = 7,70 m; Szerokość B = 8,79 m z bramą L = 4,0 m. 

3.13.1. Roboty pomiarowe pod budowę ogrodzenia 
Roboty pomiarowe obejmować będą między innymi: 
1) Wytyczenie zarysu ogrodzenia, ustalenie ostatecznej długości ogrodzenia po pomiarach. 
2) Wytyczenie lokalizacji, szerokości i głębokości fundamentów oraz rzędnych posadowienia elementów 

ogrodzenia. 

3.13.2. Roboty ziemne i montażowe przy budowie ogrodzenia 
Roboty ziemne i montażowe obejmować będą: 
1) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i wyrównanie terenu. 
2) Wykonanie wykopów punktowych pod stopy fundamentowe i wykopów liniowych pod podmurówkę 

z betonowych elementów prefabrykowanych. 
3) Osadzenie słupów ogrodzenia wg projektu oraz zalanie stóp fundamentowych betonem. 
4) Montaż prefabrykowanych betonowych elementów podmurówki (łączników i „desek”). 
5) Montaż paneli ogrodzeniowych oraz skrzydeł bramy wjazdowej wraz z mocowaniem ich na słupach. 
6) Plantowanie terenu w obrębie nowego ogrodzenia. 

3.13.3. Postanowienia końcowe dla robót związanych z ogrodzeniem terenu 
W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z wiedzą 
budowlaną. 

Wszystkie elementy ogrodzeń muszą być wykonane z materiałów pierwszego gatunku, posiadających 
właściwe atesty jakości i co najmniej 5-letnie gwarancje antykorozyjne. 
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3.14.  Podłączenia elektryczne pompowni sieciowych P1 i P2 
Projektowane urządzenia tj. pompy ścieków oraz wyposażenie elektryczne i sterowanie pompowni, należy 
zasilić w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia określonymi przez PGE Dystrybucja S.A. tj.: 
1) Warunkami nr 18-I1/WP/01464 z dnia 03.08.2018 r. wydanymi dla zasilania pompowni nr P1  
2) Warunkami nr 17-I1/WP/02560 z dnia 03.01.2018 r. wydanymi dla zasilania pompowni nr P2. 

Dla pompowni nr P2 miejscem przyłączenia jest istniejące złącze kablowo-pomiarowe (ZKP) Cicha 8, 
zlokalizowane na działce nr 1062/1, które należy dostosować do zasilenia dodatkowego 3 fazowego układu 
pomiarowego poprzez dobudowanie ZP o parametrach dostosowanych do istniejącego ZKP. 

W przypadku pompowni nr P1, warunki określają potrzebę wybudowania przyłącza kablowego YAKXS 
4x120 mm2 na odcinku od miejsca przyłączenia tj. słupa nr 4 w linii nN Białobrzegi Starostwo do złącza 
kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w linii rozgraniczenia działki nr 1126/4. Zakres ten będzie wykonany 
przez firmę PGE Dystrybucja S.A. 

W zakres robót związanych z budową zasilania pompowni sieciowych wchodzić będzie ułożenie 
kablowych linii zalicznikowych (WLZ), które należy prowadzić kablami YKY 4x10 mm2. Kable wyprowadzić  
z listew zaciskowych za licznikami w złączach pomiarowych. Linie WLZ prowadzić na całości trasy,  
tj. L1 = 5,0 m na działce nr 1126/4 oraz L2 = 3,5 m w ul. Cichej, w rurach osłonowych typu AROT DVK 50 mm.  

Rozdziału przewodu PEN na N+PE (sieć typu TN-S) wraz z uziemieniem dokonać w szafkach sterujących 
pompowniami. 

Po zakończeniu prac budowlanych, teren działek nr 1061/3 i 1062/1 doprowadzić do estetycznego stanu 
w porozumieniu z właścicielami działek. Trasy kabli wraz z rurami ochronnymi pokazano na rysunku nr 2. 

3.14.1. Układanie kabli 
Projektowane kable układać w rowie kablowym na głębokości min. 70 cm. Kable układać bezpośrednio na 
dnie rowu jeżeli grunt jest piaszczysty; w pozostałych przypadkach na warstwie piasku o grubości co najmniej 
10 cm. Po ułożeniu, kabel przykryć warstwą piasku o grubości 25 cm, warstwę tę dokładnie zagęścić, 
a następnie ułożyć nad kablem folię PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego na całej długości rowu 
kablowego. Pozostałą część wykopu zasypywać gruntem dobrze zagęszczalnym, ubijając go warstwami co 
20 cm do uzyskania współczynnika zagęszczenia od 98% do 100% wg ZPP ze względu na wymagania co do 
odbudowy nawierzchni.  

Kable układać linią falistą z zapasem kablowym 3% długości wykopu w celu skompensowania możliwych 
przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabla do złącza, pozostawić zapas eksploatacyjny 1 m. 
Na ewentualnych skrzyżowaniach z istniejącymi instalacjami podziemnymi, projektowane kable należy 
chronić rurami AROT DVK 50 mm.  
− Prace budowlane należy wykonać zgodnie z normą SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe” oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
− Po zakończeniu prac budowlanych nowo wybudowane urządzenia należy zinwentaryzować geodezyjnie. 

3.15. Roboty odtworzeniowe 

3.15.1. Odtworzenie nawierzchni utwardzonych i ziemnych 
W ramach robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni utwardzonych, należy wykonać: 
a) odtworzenie w ul. Piekarskiej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych  

na podbudowie betonowej — na długości L = 2,45 m w pasie o szerokości 2,0 m .................. F =   4,9 m2 
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b) odtworzenie w ul. Piekarskiej fragmentu chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej  
na podsypce piaskowej na odcinku od węzła S2a do granicy działki 1123/13 
— na długości L = 8,0 m w pasie o szerokości 1,45 m .............................................................. F = 11,6 m2 

c) odtworzenie w ul. Krakowskiej fragmentu nawierzchni z kostki kamiennej granitowej  
na podsypce cementowo-piaskowej na dwóch odcinkach kanałów DN 200 mm od węzła  
S01 do granicy działki 1123/13 
— na długościach L = (3,20+4,0) m w pasie o szerokości 2,0 m ............................................... F = 14,4 m2 

d) odtworzenie przy ul. Krakowskiej (dz. nr 4/2) fragmentu chodnika z płyt betonowych  
50 x 50 cm na podsypce piaskowej, odcinek przy rurze osłonowej L = 14,2m 
— na długości L = 3,0 m w pasie o szerokości 3,0 m ................................................................ F =   9,0 m2 

e) odtworzenie w ul. Cichej oraz ul. bez nazwy fragmentów nawierzchni z płyt betonowych  
100 x 50 cm na podsypce piaskowej 
— na długościach L = (7,0+3,9+28,6+59,5) m w pasie o szerokości 3,0 m ............................... F = 297,0 m2 

— na długościach L = (1,95+2,15+1,75+2,25+0,9+2,0+1,35) m w pasie o szerokości 2,0 m .... F =   24,7 m2 
f) Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni ziemnej w ul. Cichej – prace po zasypaniu  

wykopów – na długości L = 14,0 m w pasie o szerokość 3,0 m ................................................ F =  42,0 m2 
 

Odtworzenie chodników z kostki betonowej, z kostki kamiennej i płyt betonowych 50 x 50 cm, o których 
mowa w pkt. b, c, d można wykonać materiałami pochodzącymi z rozbiórki tych nawierzchni. Podobnie do 
odtworzenia nawierzchni wymienionej w pkt. e, tj. z płyt drogowych betonowych 100 x 50 cm należy użyć 
istniejących materiałów. Zakłada się minimum 90% wykorzystanie istniejących materiałów. Pozostałą ilość, 
która może ulec uszkodzeniu podczas demontażu, należy dokupić. Nowy materiał powinien posiadać 
podobne parametry techniczne i w miarę możliwości identyczny wygląd jak materiał odtwarzany.  

Podbudowę ww. nawierzchni wykonać z nowych materiałów o identycznych parametrach i takiej samej 
grubości jak podbudowy istniejące. Gdyby okazało się, że w jezdni ul. Cichej i ul. bez nazwy nie ma wykonanej 
podbudowy pod istniejącymi płytami betonowymi, mimo wszystko należy ją wykonać podczas odtwarzania. 

Ponadto, po zakończeniu robót związanych z budową odcinka kanalizacji tłocznej D-75 mm w ul. Cichej, 
należy wyprofilować i zagęścić jej nawierzchnię ziemną na całej szerokości pasa drogowego. Założono 
konieczność przeprowadzenia tych prac na odcinku o długości 14,0 m i szerokości 3,0 m, czyli na powierzchni 
F = 42,0 m2. 

3.15.2. Renowacja zieleni – trawników 
W miejscach gdzie nie przewiduje się nowego ukształtowania terenu, uszkodzone w czasie robót 
nawierzchnie nieutwardzone należy przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Na zdewastowanych 
w czasie budowy pasach zieleni, należy zrekultywować teren poprzez rozplantowanie 20-25 cm warstwy 
gleby — ziemi urodzajnej uprzednio odspojonej i złożonej na hałdach. Po rozścieleniu ziemi urodzajnej należy 
ustalić z właścicielem działki, jakim rodzajem mieszanki traw obsiać daną działkę. Jeżeli nie będzie 
szczegółowych wymogów ze strony właściciela danej działki, w takim przypadku należy dokonać zasiewu 
mieszanką traw w ilości ok. 2 kg / 100 m2. Dla celów kosztorysowych przyjęto wykonanie trawników siewem 
parkowym bez nawożenia przy wykorzystaniu nasion traw w ilości 180 kg / ha. 

3.16. Odbiór robót związanych z budową kanałów sanitarnych 
Odbiory końcowe powinny odbywać się komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, 
przedstawiciela przyszłego użytkownika kanału, oraz gospodarza terenu. Częściowy odbiór robót 
podlegających zakryciu poszczególnych odcinkach obejmuje: 
− wykopy — w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości 

obsypki ochronnej, 



  ZADANIE 1 Sieć uzbrojenia terenu tj. grawitacyjno-ciśnieniowa kanalizacja sanitarna dla terenów nadpilicznych  
  i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach – zakres poza drogą wojewódzką nr 731 
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− dno wykopu — w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna zgodnie z rzędnymi 
określonymi dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

− przewód kanalizacyjny i studzienki kanalizacyjne — w zakresie zgodności zastosowanych materiałów  
z dokumentacją projektową, 

− szczelność przewodu – poprzez dokonanie próby ciśnieniowej na eksfilrację, na ciśnienie nie mniej niż 
0,3 bar dla przewodów grawitacyjnych oraz 6 bar dla przewodów ciśnieniowych, 

− obsypka — w zakresie zgodności z projektem, co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia zagęszczenia, 
− zasypka wykopu — w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 
− odbiory częściowe potwierdzić protokołem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich 

usunięcia. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przed zasypaniem, 
− końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji — przedstawić wszystkie dokumenty  

i atesty użytych materiałów do budowy kanału oraz ich wyposażenia, sporządzić protokół końcowy. 

3.17. Zagadnienia BHP 
Wszystkie prace budowlano-montażowe i rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz ogólnymi przepisami BHP (Dz.U. 129/1997), 
pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane zachowując zasadę starannego wykonania robót. 
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