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1.  WSTĘP 
Projekt Budowlany został opracowany w okresie od grudnia 2012 roku do maja 2013 roku na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Mogielnica z siedzibą w Mogielnicy przy ul. Plac Rynek 1 reprezentowaną przez 
Burmistrza Sławomira Chmielewskiego - a firmą „ETGAR” Krzysztof Wójcik z siedzibą w Krakowie przy ul. Borowinowej 
55/10, reprezentowaną przez właściciela firmy Krzysztofa Wójcika. 
 
1.1.  Przedmiot Inwestycji i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odcinkami bocznymi w miejscowości Górki i Wodziczna w gminie Mogielnica.  
Odprowadzenie ścieków planuje się poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie 
działki nr 23/1 położonej w miejscowości Górki, poprzez którą ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w 
Mogielnicy. 
Celem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej jest uzyskane efektu ekologicznego w postaci: 

- uporządkowania gospodarki ściekowej, poprzez odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków 
w sposób zorganizowany i zgodny z przepisami. 

- maksymalizacji efektów ekologicznych, polegająca na uzyskaniu jak największej liczby podłączeń do 
kanalizacji. 

- poprawy stanu sanitarnego części miejscowości, poprzez odcięcie ewentualnych dotychczasowych odpływów 
ścieków sanitarnych do cieków, wód powierzchniowych i rowów przydrożnych oraz poprzez likwidację 
przydomowych zbiorników bezodpływowych /szamb/.  

W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej. 
Trasę sieci kanalizacji sanitarnej dostosowano do układu głównych ciągów komunikacyjnych oraz obecnego i 
planowanego zagospodarowania działek. 
 
W ramach opracowania dokumentacji projektowej zaprojektowano łącznie: 
- 2 kanały główne grawitacyjne, 
- 2 kanały boczne grawitacyjne, 
- 1 rurociąg tłoczny, 
- 1 sieciową pompownię ścieków, 
- 1 przyłącze energetyczne do zasilania sieciowej pompowni ścieków. 
 
Dokumentację podzielono na 3 odrębne zeszyty: 
Zeszyt 1– Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno budowlanym. 
Zeszyt 2 – Projekt budowlany sieciowej (P1) pompowni ścieków. 
Zeszyt 3 – Projekt budowlany przyłącza energetycznego do zasilania sieciowej pompowni ścieków P1 lokalizowanej na 

działce nr 25 w miejscowości Górki. 
Niniejsze opracowanie stanowi zeszyt 1 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej w miejscowości Górki i Wodziczna, gmina Mogielnica”. 
 
Uwaga: 
Przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne stanowią odrębne 
opracowania - objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym. 
Przyłącze kanalizacyjne na działce nr 25 będzie odprowadzać ścieki sanitarne i technologiczne z planowanego 
na tej działce obiektu produkcyjnego (przetwórnia owoców) Ścieki technologiczne powstaną z płukania owoców 
przeznaczonych na przetwórstwo. W celu spełnienia wymagań w zakresie zawartości zanieczyszczeń dla 
ścieków technologicznych, na przyłączu planuje się separator skrobi oraz urządzenia do pomiaru jakości 
ścieków. 
Odcinek kanalizacji zlokalizowany w działce Grójeckiej Kolei Dojazdowej został uwzględniony w odrębnym 
opracowaniu objętym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez Wojewodę 
Mazowieckiego. Na planie zagospodarowania terenu obszar oznaczono literami:  A-B-C-D. 
 



 

 6 

Podstawowe wielkości obiektu: 
Uwaga Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem 
spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kanały grawitacyjne: 
Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. 
Z uwagi na różne oznaczenia klas wytrzymałościowych rur podawane przez producentów przyjęto następujące 
oznaczenie: - Klasa rury T (SN – 8kN/m2), - Klasa rury N (SN – 4kN/m2). 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi – 143,0m, z czego: 

• długość głównych kanałów grawitacyjnych - rury PVC Ø200mm klasy N – 119,0m, 
• długość odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych - rury PVC Ø160mm klasy T – 24,0m. 

Rurociągi tłoczne: 
Długość zaprojektowanego rurociągu tłocznego z rur PE100 PN10 SDR17 PEØ90x5,4mm wynosi – 276,0m. 
Studnie kanalizacyjne: 
Łączna ilość studni kanalizacyjnych wynosi 4 szt, w tym: 

� Ø1000mm z PE – 3 szt.: 
� rewizyjna przelotowa połączeniowa z kinetą Ø200mm – szt. 1 
� rewizyjna przelotowa połączeniowa z kinetą Ø200mm – szt. 2 

� zbiornik sieciowej pompowni ścieków Ø1200mm bet. – 1 szt. 
 

1.2.  Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 
- warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 
- opinia ZUDP nr 293/13 wydana przez Starostę Powiatu Grójeckiego, 
- decyzja NR cp/2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Mogielnica, 
- uzgodnienie znak PZD 2-673.57.2013 dotyczące lokalizacji kanalizacji w pasie drogi powiatowej, 
- uzgodnienie znak GNOŚ.D.7234.2.5.2013 dotyczące lokalizacji kanalizacji w pasie drogi gminnej, 
- aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
 
1.3. Stan prawny 
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega przez działki: 
24, 25, 26, 27 obręb Górki; Jednostka ewidencyjna: Mogielnica, 
290 – obręb Wodziczna; Jednostka ewidencyjna: Mogielnica, 
stanowiące własność: 

• Prywatnych właścicieli działek, 
• Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu, 
• Gminy i Miasta Mogielnica. 

 
2. Bilans ścieków 
Do celów obliczeniowych przyjęto założenie, iż 95% wody pobranej zostanie odprowadzona jako ścieki sanitarne. Przy 
obliczaniu bilansu ścieków uwzględniono dopływ wód infiltracyjnych na poziomie 10% całkowitej ilości powstających 
ścieków. Bilans powstających ścieków obliczono na stan obecnej liczby mieszkańców oraz w perspektywie zakładając 
możliwą zabudowę działek. 
Przyjęto następujące założenia obliczeniowe: 
Ilość mieszkańców przypadająca na jedno gospodarstwo domowe - 4 osoby.  
Przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców oraz współczynniki nierównomierności: 
- w gospodarstwach domowych - domy jednorodzinne - 100 l/d/M 
- współczynnik nierównomierności dobowej  

- cele bytowe mieszkańców: Nd=1,4 
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- współczynnik nierównomierności godzinowej  
- cele bytowe mieszkańców: Ng=2,0 

- w zakładach pracy - przetwórnie - 15 l/d/M (pracownicy umysłowi) 
- współczynnik nierównomierności dobowej  

- cele bytowe mieszkańców: Nd=1,4 
- współczynnik nierównomierności godzinowej  

- cele bytowe mieszkańców: Ng=1,7 
- w zakładach pracy - przetwórnie - 35 l/d/M (pracownicy fizyczni) 
- współczynnik nierównomierności dobowej  

- cele bytowe mieszkańców: Nd=2,4 
- współczynnik nierównomierności godzinowej  

- cele bytowe mieszkańców: Ng=2,8 
Tabela nr 1. Zestawienie ilości powstających ścieków 

Ilość 
bud. 

Liczba 
użytk. 

Łączna 
ilość 

użytk. 
qj Qdsr Nd Qdmax Ng Qgmax Qgmax 

Lp Wyszczególnienie 

[szt.] 
[na 

jednost.] 
[szt.] [l/d] [m3/d] [-] [m3/d] [-] [m3/g] [l/s] 

1 Domy jednorodzinne 3 4 12  100  1,20  1,4 1,68  2,0  0,14  0,04 

2 Zakłady pracy (przetwórnie)  

 - pracownicy umysłowi  2 2 15 0,03 1,4 0,04 1,7 0,00 0,00 

 - pracownicy fizyczni  6 6 35 0,21 1,4 0,29 2,8 0,03 0,01 

 - ścieki technologiczne          2,00 

Razem zapotrzebowanie na wodę     1,44   2,02    0,18  0,05  

Ilość powstających ścieków przyjęto jako: 95 % 1,37   1,92    0,17  0,05  

Infiltracja wód gruntowych i przypadkowych przyjęto jako: 10 % 0,14   0,19   0,02  0,00  

Suma     1,50    2,11    0,19  2,05  

 
3.  WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
 Biorąc za podstawę kryteria genetyczne, litologiczne, fizyko-mechaniczne oraz warunki wodne dokonano oceny 
warunków geotechnicznych podłoża wzdłuż przebiegu trasy kanalizacji. Przy analizie bazowano na Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawach ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. Nr 126 poz. 839 oraz normy PN 81/B-03020. Opierając się na 
ww. Rozporządzeniu obiekt zakwalifikowano do 2 kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Na całej 
długości kanalizacji występują grunty zaliczone do II, III kategorii urabialności. 
Wykopy pod sieć o głębokości przekraczającej 1,2 m należy zakwalifikować jako obiekty II kategorii geotechnicznej w 
prostych warunkach gruntowych. 
Zasypkę rurociągów należy wykonać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami maksymalnie, co 30 cm. Przy 
wykonywaniu wykopów wąskoprzestrzennych pod projektowaną sieć należy prowadzić je w szalunkach. 
W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zawartych w poz. 
2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 
 
4.   ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
  W trakcie realizacji inwestycji ustalono, iż Gmina i Miasto Mogielnica nie posiada aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górki Kozietuły Wodziczna. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz.1588), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeprowadzono analizę funkcji 
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji projektowanej. 
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 Zgodnie z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica wydał decyzję nr cp/2/2013 o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla budowy odcinków sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Górki i 
Wodziczna w gminie Mogielnica. 
 
5.   PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej. W związku z 
realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacyjnej jako 
inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni 
terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. 
Przy ustalaniu trasy sieci kanalizacyjnej wzięto pod uwagę istniejące i planowane zagospodarowanie terenu oraz 
wytyczne zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z budową kanalizacji sanitarnej, nastąpi 
likwidacja lub zabezpieczenie istniejących zbiorników bezodpływowych, dotychczas używanych jako przydomowe 
szamba. Konieczność likwidacji lub zabezpieczenia zbiorników bezodpływowych leży po stronie właściciela posesji. 
 
6.  DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

W zasięgu inwestycji nie występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków ani podlegające ochronie 
Konserwatora Zabytków oraz nie występują dobra kultury współczesnej na podstawie art. 36 ust.1 i 11 pkt.1 ustawy z 
dnia 23 lipiec 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r Nr 98, poz.1071). Teren inwestycji 
położony jest poza obszarem objętym prawną ochroną przyrody. Zieleń urządzona, drzewostan przydrożny oraz zieleń i 
starodrzewy w obrębie przestrzeni publicznych podlegają szczególnej ochronie. Wartościowa zieleń i starodrzewy w 
obrębie nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych i fizycznych podlegają ochronie. Lokalizację 
projektowanej sieci kanalizacyjnej uzgodniono bez uwag z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na 
podstawie postanowienia. 
 
7.  DANE DOTYCZĄCE WPISU DO STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ  
 Na podstawie postanowienia nr 58/DR/13 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
stwierdzono, iż inwestycja nie zagraża obiektom archeologicznym. 
 
8.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
  Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 
9.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 419m, 
nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego 
zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 7 listopada 
2008r.), stwierdzono brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Uzyskane efekty z tytułu realizacji inwestycji to: 
Poprawa warunków bytowo – sanitarnych mieszkańców odprowadzenie ścieków. Wpłynie na poprawę stosunków 
wodnych w glebie i jej jakość poprzez likwidację z każdej posesji zbiorników na ścieki (szamb) będących potencjalnie 
źródłem zanieczyszczeń. Projektowana kanalizacja jest rozwiązaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrożenia dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Kanały sanitarne, studzienki, obudowy przepompowni zostaną 
wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie będzie źródłem emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. Nie będzie zrzutu ścieków do wód i do ziemi oraz zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego. 
Przedsięwzięcie tego typu może być uciążliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych w pasie o szerokości 3 do 6m. 
Inwestycja jest dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie wpłynie na ukształtowanie powierzchni. 
 
 
 



 

 9 

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko: 
- do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń do 

powietrza i hałasu. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ponadto jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

 Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
-  zapewnić na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w 

taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Przewiduje się zabezpieczenie powierzchni gruntu przed 
infiltracją zanieczyszczeń matami uszczelniającymi, geowłókninami oraz płytami betonowymi. 

- odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmującym 
się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów składować w kontenerach zlokalizowanych na terenie 
zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały składowane będą również na podłożu 
gruntowym zabezpieczonym przed filtracją matami uszczelniającymi, 

- odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 

- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując segregacje odpadów, 
a następnie przekazywać firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacja odpadów, które posiadają 
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawą o odpadach. 

− humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopów powinien być odkładany na bok i ponownie wykorzystany w 
celach rekultywacyjnych po zakończeniu prac na danym odcinku. 

− w celu ochrony istniejących drzew i zakrzaczeń trasę kanalizacji prowadzi się w odległości, co najmniej 1,5m od pni 
drzew i krzewów, 

− na czas budowy do gromadzenia ścieków bytowych będą stosowane przenośne toalety o pojemności 250l 
serwisowane przez uprawnione do tego służy. 

 
Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 
W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i energii: 
− Emisja pyłów powstająca np. podczas załadunku suchego gruntu na środki transportu, usuwania nawierzchni 

bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta będzie występować tylko chwilowo w związku, 
z czym nie ma możliwości określenia stężenia powstających pyłów. 

− Emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robót wykonawczych. 
Emisja ta będzie występować tylko okresowo. Poziom hałasu pracujących maszyn budowlanych tj. koparka, 
spychacz wynosi około 90-95 dB. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie 
jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Emisja spalin ze środków transportu, maszyn i urządzeń użytych do realizacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie 
wstępować tylko okresowo. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest 
znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Wibracje powstające np. podczas zagęszczania gruntu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym 
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przewiduje się wprowadzanie do środowiska 
następujących substancji i energii: 
− Siec kanalizacyjna grawitacyjna oraz tłoczna z przepompownią nie emitują energii, 
− W zależności od składu ścieków i ich ilości przez włazy studzienek mogą ulatniać się metan i siarkowodór, jednak 

ze względu na powyższą zależność i okresowość występowania zjawiska nie jest możliwe podanie stężenia tych 
gazów w powietrzu, 

− Pompy zamontowane w pompowni ścieków emitują hałas. Producenci pompowni nie podają emisji hałasu ze 
względu na zależność tego zjawiska od czynników takich jak stopień zalania pompy, akustyki komory pompowni, 
zagłębienia pompowni pod poziomem terenu itp., 
 

Określenie odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji: 
W wyniku prac rozbiórkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących 
odpadów: 
− Nawierzchnie żwirowe, oraz nasypy drogowe, które po usunięciu zostaną częściowo wykorzystane do ponownej 

zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora. 
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− Nadmiar gruntów pochodzący z wykopu oraz grunt, który podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca 
wskazanego przez inwestora lub będzie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu prac. 

− Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zużyte elementy stalowe (kawałki rur stalowych, elementy szalunków), 
elementy rur PCV nienadające się do wykorzystania. Odpady takie powinny być wywiezione do odpowiedniego 
zakładu, który je skupuje lub przetwarza. 

− Drewno z opakowań materiałów budowlanych lub szalunków powinno by wywiezione do odpowiedniego zakładu, 
który zajmie się jego utylizacją lub przetworzeniem 

− W trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych należy ograniczyć emisję niezorganizowaną 
zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń budowlanych do powietrza. W okresie 
realizacji przedsięwzięcia nie występują działania związane z wykorzystaniem terenu, które mogłyby wpłynąć w 
sposób negatywny i uciążliwy na środowisko. Celem zabezpieczenia przed hałasem należy ograniczyć prowadzenie 
robót budowlanych do pory dziennej. Prowadzić prace budowlane w sposób wykluczający zanieczyszczenie wód 
gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i urządzeń budowlanych 

− Odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie 
zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 

− Inne odpady np. papa, asfalt, należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do unieszkodliwienia 
wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić 
sposobem ręcznym, 

− Postępowanie z urobkiem – nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w miejscach położonych blisko 
terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem po drogach publicznych i 
zanieczyszczenia powierzchni jezdni. Warstwę urodzajną gleby należy zdejmować oddzielnie i odkładać do 
wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na 
oddzielnych pryzmach. 

 
10.  UWAGI KOŃCOWE 
  W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 
- Opinia ZUDP nr 293/13 wydana przez Starostę Powiatu Grójeckiego w sprawie uzgodnienia dokumentacji 

projektowej, 
- Decyzja NR cp/2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Mogielnica, 
- Uzgodnienie znak PZD 2-673.57.2013 dotyczące lokalizacji kanalizacji w pasie drogi powiatowej, 
- Uzgodnienie znak GNOŚ.D.7234.2.5.2013 dotyczące lokalizacji kanalizacji w pasie drogi gminnej. 
 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, uchwałami oraz warunkami technicznymi. 
 
  

Projektował: 
 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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1. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
1.1.  Informacje ogólne o miejscowości 
 Miejscowości Górki i Wodziczna administracyjnie stanowią sołectwa Gminy Mogielnica wchodzącej w skład 
powiatu grójeckiego w województwie Mazowieckim. 
 Ze względu na ukształtowanie terenu, istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej, charakter zagospodarowania terenu 
i zabudowy oraz warunki gruntowo – wodne zaprojektowano system mieszany kanalizacji sanitarnej. Jest to system 
grawitacyjno-tłoczny. 
 
2.  KANALIZACJA SANITARNA I UZBROJENIE 
2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej 

Przebieg projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i rurociągu tłocznego oraz lokalizacja sieciowej 
pompowni ścieków uwarunkowane są konfiguracją terenu, układem zabudowy, istniejącym zagospodarowaniem posesji, 
a także przeprowadzonymi uzgodnieniami z właścicielami działek. 
 
W obrębie projektowanej sieci kanalizacyjnej można wyróżnić: 
Kanał ‘A’: 
Kanał grawitacyjny ‘A’ zaprojektowano wzdłuż drogi powiatowej nr 1639W (Rykały – Górki - Izabelin) po działkach 
właścicieli prywatnych oraz Gminy i Miasta Mogielnica w miejscowości Górki; długość kanału ‘A’ – 72,5m; do kanału „A” 
jest projektowany odcinek boczny w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków z posesji zlokalizowanej na dz. nr ew. 
281 położonej w miejscowości Wodziczna. Włączenie kanału planuje się do projektowanej pompowni ścieków P1. 
Kanał ‘B’: 
Kanał grawitacyjny ‘B’ zaprojektowano wzdłuż drogi powiatowej nr 1639W (Rykały – Górki - Izabelin) po działce 
właściciela prywatnego w miejscowości Górki; długość kanału ‘B’ – 46,5m; do kanału „B” jest projektowany jest odcinek 
w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków z dz. nr ew. 279 położonej w miejscowości Wodziczna. Włączenie kanału 
planuje się do projektowanej pompowni ścieków P1. 

 
2.2.  Rury i kształtki  
Uwaga: Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem 
spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
2.2.1  Kanały grawitacyjne główne i boczne 
Ze względów techniczno-ekonomicznych projektuje się zastosowanie rur PVC o średnicach Ø160mm i Ø200mm klasy 
T(SN=8kN/m2) oraz N(SN=4kN/m2) z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi 
łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. W pasach uczęszczanych przez pojazdy kołowe zastosowano rury klasy T. 
Minimalny spadek gwarantujący wymaganą prędkość dla samooczyszczania się kanału wynosi 0,5% dla średnicy Ø200 
oraz i=1,5% dla średnicy Ø160. 
 
Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi – 143,0m, z czego: 

• długość głównych kanałów grawitacyjnych - rury PVC Ø200mm klasy N – 119,0m, 
• długość odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych - rury PVC Ø160mm klasy T – 24,0m. 

 
2.2.2. Rurociągi tłoczne 
 Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 dla kanalizacji ciśnieniowej łączonych poprzez 
zgrzewanie doczołowe.  
Długość zaprojektowanego rurociągu tłocznego z rur PE o średnicy 90x5,4mm wynosi – 276,0m. 
Średnica rurociągu została dobrana w ścisłym związku z charakterystyką pomp: zarówno w nowoprojektowanej 
pompowni ścieków jak i w pompowni istniejącej odprowadzającej ścieki rurociągiem tłocznym, do którego jest 
planowane włączenie. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. Średnia 
głębokość ułożenia przewodów wynosi 1,60m. Spadki rurociągu dostosowano do spadków terenu. 
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2.2.3. Rury osłonowe/ochronne 

Zastosowano stalowe i polietylenowe rury osłonowe i ochronne. Rodzaj, usytuowanie oraz średnicę rur 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach podłużnych. 
Średnicę rury osłonowej należy dostosować do średnicy rury przewodowej. 
Rury osłonowe stalowe: 
- dla rury przewodowej PVCØ160mm zastosować rurę osłonową DN273,0 x 7,1mm, 
- dla rury przewodowej PEØ90mm zastosować rurę osłonową DN219,1 x 6,3mm. 
Rury polietylenowe: 
- dla rury przewodowej PVCØ200mm zastosować rurę osłonową PEØ315mm SDR26 PN6 PE100 L=4,5m. 

 
Rury osłonowe i ochronne stosuje się w miejscach przejść bezwykopowych oraz wykopowych – pod drogami, 

na odcinkach o nawierzchni utwardzonej oraz w miejscach skrzyżowań kanałów grawitacyjnych z siecią gazową. 
Rury osłonowe stalowe wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelności według PN-

79/H-74244. Łączenie rur poprzez spawanie elektryczne doczołowe. Miejsca spawania nie powinny posiadać 
rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10% 
powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć i innych wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP146. 
Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącze spawane powinni 
mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót udokumentowane wpisem do 
książeczki spawacza. Wszystkie rury, uszczelki, kształtki powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne. 
 
2.2.4.  Kształtki 
Stosuję się kształtki z PVC oraz PE. 
 Kształtki PVC zastosowano w celu umożliwienia wykonania włączeń przewodów grawitacyjnych w ściankę lub 
kinetę studni kanalizacyjnych, bezpośrednio do kanałów grawitacyjnych oraz w celu zaślepienia przewodów kanałów 
bocznych w linii granicy działek. 
 Kształtki PE stosuje się na rurociągach tłocznych. 
 
2.3.  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
2.3.1.  Studnie kanalizacyjne 
 Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią rewizyjne studnie z tworzywa sztucznego (PE) 
Ø1000mm: przelotowe, połączeniowe. 

� studnie Ø1000mm z PE – 3 szt. w tym: 
� rewizyjna przelotowa 0O z kinetą Ø200mm – szt. 1 
� rewizyjna przelotowa połączeniowa dopływ prawy z kinetą Ø200mm – szt. 1 
� rewizyjna przelotowa połączeniowa dopływ lewy z kinetą Ø200mm – szt. 1 

Jest to studnia włazowa prefabrykowana o elementach łączonych na uszczelki gumowe o średnica wewnętrznej komina 
1000mm i średnicy wejścia 600mm. Konstrukcja studzienki składa się z trzech podstawowych elementów wykonanych z 
polietylenu (PE) tj: 
- wyprofilowanej kinety (podstawa studni) dla studni rewizyjnej, 
- pierścieni dystansowych tworzących komin studni o średnicy wewnętrznej komina 1000mm 
- stożka zmniejszającego średnice studni do 638mm 
- zwieńczenia w skład, którego wchodzi właz żeliwny układany bezpośrednio na stożku 
Szczegółowe zestawienie rodzaju studni, typu kinet oraz klasy włazów przedstawiono w zestawieniach załączonych do 
opracowania. Rysunki konstrukcyjne studni umieszczone zostały w części graficznej niniejszego opracowania. 

Ze względu na konstrukcję kinety studni przy wykonywaniu włączeń bocznych należy zastosować następujące 
kształtki kanalizacyjne z PVC tj. redukcje oraz kolana. Budowa studni PEØ1000mm umożliwia wykonanie dodatkowych 
podłączeń bezpośrednio w dno kinety lub powyżej kinety za pomocą wkładki In situ o średnicy dobranej do średnicy 
przewodu włączającego. Z uwagi na brak możliwości wykonania włączeń w tzw. strefie użytecznej kinety należy 
stosować się do rzędnych włączeń podanych na profilach podłużnych.  
 
 



 

 18 

2.3.2.  Zwieńczenia studni kanalizacyjnych (włazy) 
Zwieńczenia studni kanalizacyjnych powinny być zgodne z obowiązująca normą PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia 

wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, kontrola jakości”. Należy zastosować następujące klasy włazów kanalizacyjnych: 
- Klasa A15 - dopuszczalne obciążenie do 1,5T; stosować wyłącznie w ciągach pieszych i rowerowych oraz na 

terenach zielonych, 
- Klasa B125 – dopuszczalne obciążenie do 12,5T; stosować w chodnikach oraz na drogach pieszych lub 

powierzchniach równorzędnych oraz parkingach i terenach parkowania samochodów osobowych oraz w 
chodnikach. 

 
2.4.  Uzbrojenie odcinka rurociągu tłocznego 

Na projektowanym rurociągu tłocznym Ø90mm w miejscu połączenia z istniejącym rurociągiem tłocznym Ø160mm 
należy wykonać węzeł połączeniowy z wykorzystaniem armatury żeliwnej kołnierzowej (żeliwo szare GJL-250). 
Jako zasuwy odcinające zastosowano zasuwy klinowe kołnierzowe PN10 szereg 14 z żeliwa szarego GJL250 dla 
średnic DN80mm. Zasuwy należy zabudować zgodnie ze schematem węzłów połączeniowych załączonym do 
dokumentacji projektowej. 
Zasuwy wyposażyć w obudowy teleskopowe, dodatkowo zastosować skrzynki uliczne rodzaj B zgodne z PN-M-
74081:1998 z symbolem „w” na pokrywie montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowej. Skrzynki 
zamontować na blokach oporowych.  
Szczegółowe zestawienie elementów armatury żeliwnej złączono w dalszej części opracowania. 
 
3.  SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 
 Na trasie projektowanej kanalizacji występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w postaci: 
- kabli energetycznych 
- gazociągu. 
W rejonie skrzyżowań i zbliżeń projektowanego uzbrojenia terenu z istniejącymi podziemnymi przewodami 
energetycznymi, gazowymi roboty prowadzić ręcznie w porozumieniu z użytkownikami sieci. Na czas wykonywania robót 
odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nośnej zgodnie z 
załączonym w części graficznej schematem.  

• W pobliżu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym. Prace te należy 
wykonywać w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. Skrzyżowania i zbliżenia siecią kanalizacyjną z liniami 
napowietrznymi i kablami energetycznymi należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsca 
skrzyżowania i zbliżenia podlegają odbiorowi przez pracownika Zakładu Energetycznego. 

• W miejscu skrzyżowań z siecią gazową wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem RDG Mogielnica. Na 
skrzyżowaniach kanalizacji grawitacyjnej z gazociągiem na rury kanalizacyjne zastosować następujące rury 
osłonowe: 

- dla PVCØ200mm rurę osłonową PEØ315 SDR26 PN6 PE100 o długości L-4,5m, 
Rurę osłonową należy zakładać na rurę kanalizacyjną z zastosowaniem płóz centrujących typu ‘L’ w ilości 4 szt. 
Końcówki rury uszczelnić masą plastyczną. 
 
W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do: 
- zapewnienia wytyczenia trasy kanalizacji przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych, 
- wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno-wysokośclowej do celów 
projektowych potwierdzonej przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, 
- zapewnienia po zakończeniu inwestycji wykonania geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia 
związanej z tym dokumentacji, geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej 
w wykopach, należy wykonać przed ich zasypaniem, 
- ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w obrębie 
lokalizacji projektowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty poligonowe należy zabezpieczyć 
przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor 
zobowiązany jest zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w pobliżu punktów 
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geodezyjnych wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych, inwestor na 
własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 
15.04.1999r. Dz. U Nr 45 poz. 454 z 1999r.). 
Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych. 
Należy ściśle stosować się do zaleceń i warunków opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 
 
4. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY 
Zaprojektowano łącznie 3 przejścia w stalowych oraz polietylenowych rurach osłonowych/ochronnych o łącznej długości 
32,5 mb w tym: 
na kanałach (odcinkach) bocznych grawitacyjnych: 
- przeciskiem w rurze osłonowej DN273,0 x 7,1mm - 2szt. o łącznej długości L-22,5 mb, 
na rurociągu tłocznym: 
- przeciskiem w rurze osłonowej DN219,1 x 6,3mm - 1szt. o długości L-10,0 mb, 
Lokalizacja przejść w rurach osłonowych/ochronnych została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu. 
 
Technologia wykonania przejścia bezwykopowego (przecisk) w rurze osłonowej: 
- Etap 1 
Dla metody przecisku wykonać komory robocze o szerokości zależnej od głębokości podanej na profilach podłużnych 
kanałów załączonych do opracowania. Długość komory roboczej dostosować do długości przecisku. Ściany komór 
należy umocnić przy zastosowaniu ścian szczelnych. Wykonać otwór wstępny rozwiercony dostosowany do średnicy 
rury osłonowej. 
- Etap 2 
Następnie rozciągnąć rurę osłonową. Rurę przewodową wprowadzać do rury ochronnej na płozach centrujących typu B 
lub L. Typ i wysokość płozy dobiera się w zależności od średnicy rury przewodowej i osłonowej (szczegóły na 
załączonym do opracowania rysunku). Na rurze przewodowej należy zamontować płozy a odległość między obwodami 
nie większa niż 1,5m. Końcówki rury osłonowej uszczelnić materiałem elastycznym do głębokości 30cm, a następnie 
zabezpieczyć np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury 
osłonowej (montaż manszet) oraz przewodowej (montaż płóz) należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie wykopu w 
postaci: 
- pomp o napędzie spalinowym, 
- igłofiltrów. 
Pompowanie wody z wykopów przewiduje się na teren zielony. Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do 
stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót. Schemat przejścia pod przeszkodą przedstawiono w części 
rysunkowej opracowania.  
 
5. ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ 

Zgodę na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w postaci sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej uzyskano na mocy uzgodnienia Nr P.Z.D.2-673.57.2013 wydanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu. 
W obrębie pasa drogowego planuje się wykonanie 2-óch przejść poprzecznych metodą bezwykopową bez naruszania 
konstrukcji nawierzchni tj.: przeciskami w rurach osłonowych DN273,0 x 7,1mm - 2szt. o łącznej długości L-22,5 mb (w 
tym łączna długość odcinków umieszczanych w pasie drogowym L-20,1 mb), 

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót Inwestor jest zobowiązany uzyskać w drodze decyzji 
administracyjnej zezwolenie Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu jako zarządcy drogi na prowadzenie prac w 
pasie drogowym. Inwestor ponosi opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 
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6.  ROBOTY W PASIE DRÓG GMINNYCH 
Zgodę na lokalizację projektowanej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym drogi gminnej uzyskano na 

podstawie pisma nr GNOŚ.D.7234.2.5.2013 wydanego przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica. 
Na odcinkach sieci kanalizacyjnej, które zaprojektowano w pasie dróg gminnych oraz w pasie dróg 

dojazdowych do posesji, obsypkę należy zagęścić do 97% ZMP (Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy ręcznym 
zagęszczaniu obsypki uzyskać wyżej wymienioną wartość ZMP, obsypkę należy układać warstwami o grubości 15cm i 
zagęszczać zagęszczarką mechaniczną wykonując, co najmniej 3 cykle (powtórzenia). Obsypkę wykonać i zagęścić, co 

najmniej 15cm ponad górną krawędź rurociągu. Wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym o WP≥35 
zagęszczonym warstwami, co 30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/883602. Przy wszystkich 
robotach prowadzonych w pasach dróg gminnych należy zastosować 100% wymiany gruntu. 

Wykopy w miejscach przejść i dróg dojazdowych do posesji zabezpieczyć barierkami, mostkami dla pieszych 
oraz odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

W związku z realizacją inwestycji metodą wykopową należy rozebrać i odtworzyć do stanu pierwotnego 
istniejące nawierzchnie gruntowe utwardzone, tłuczniowe na całej długości odcinków sieci zaprojektowanych w 
w/w nawierzchniach. 

 
7.  ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Budowa sieci kanalizacyjnej powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami: 
roboty ziemne PN-6S/B-06050 
wykopy otwarte PN-62/8836-02 
Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych "cz.II - 1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach ziemnych nakłada się 
obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/. 
7.1.  Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej 

Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji oraz z 
oświadczeniami właścicieli działek prywatnych, uzyskanych podczas przeprowadzonych uzgodnień, z uwagi na zawarte w nich uwagi 
dotyczące prowadzenia robót w obrębie działek. O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymienione w 
opinii ZUDP oraz właścicieli gruntów, na których będą wykonywane przejścia siecią kanalizacyjną. Trasę sieci należy 
wytyczyć na podstawie planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Do utrwalenia punktów głównych trasy należy 
stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości 0,50m. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15 do 0,20m i długości od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki 
drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. "Świadki" powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. W 
trakcie tyczenia trasy kanalizacji kierować się domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu.  
7.2.  Wykopy  

Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa pracy. 
W związku z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym łatwo dostępnym dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć 
barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0m od krawędzi wykopu i oświetlić światłem ostrzegawczym. 
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nie 
przewiduje się zmian sposobu zagospodarowania terenu do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy przewiduje się 
prowadzić mechanicznie w 80% i 20% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy 
wąsko przestrzenne o szerokość wykopu 1,1m.  

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunku pogrążalnego. 
Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być 
wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę 

z piasku o grubości 20cm. Kąt osadzenia rur 90° Na wykonanej podsypce ułożyć rury i częściowo zasypać tak, aby 
zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się.  

Po wykonaniu odbioru przewody zasypać do wysokości 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie 
zagęszczając po obu stronach. Następnie wykop można zasypywać gruntem rodzimym unikając materiałów typu głazy, 
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kamienie, elementy betonowe itp. Ostatnie warstwy można zasypać przy użyciu spycharek. Układanie, montaż i 
uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.  

Wszelkie roboty w pasach dróg gminnych wykonywać w pełnym deskowaniu ścian wykopu oraz 
zastosować 100% wymiany gruntu. 
7.3. Odwodnienie wykopów 

W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie 
wykopów. Wykopy wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami 
igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w odstępach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu można zastosować 
odwodnienie powierzchniowo warstwą podłoża piaskowego, a dla odpompowania wód zbierających się na dnie, należy 
w obrębie poszerzonych wykopów dla studni, sytuować studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbierającą się wodę wypompować 
poza zasięg oddziaływania na wykopy. 

Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 
7.4.  Roboty montażowe  
7.4.1.  Montaż rur 

Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń producenta i 
przestrzegać wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa.  
Rurociągi PVC 

Rurociągi PVC można montować przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Przed wykonaniem połączenia 
kielichowego wciskowego należy zfazować bose końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być 
takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki była nadal prostopadła do osi rury. Aby ułatwić wciskanie bosych 
końców rur PVC do kielichów, uszczelki umieszczone w kielichu należy smarować płynem FF lub pastą BHP. W trakcie 
robót montażowych należy przestrzegać instrukcji montażu producenta rur. 
Rurociągi PE 

Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur PEØ90mm dla kanalizacji ciśnieniowej. Rurociągi łączyć za pomocą 
zgrzewania doczołowego. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych.  

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i 
rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki działające 
agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. Wymagania i zakres 
badań przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami.  
7.4.2.  Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie należy montować zgodnie z instrukcją montażu ich producenta. Dno wykopu należy wyrównać i 
wykonać podsypkę piaskową 10cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć kinetę studni i podłączyć do niej rury 
kanalizacyjne, ustawiając dokładnie kąty podłączenia rur. Kinetę należy wypoziomować. Następnie należy zasypać 
wykop zagęszczanymi warstwami do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zamontować komin studni z wykorzystaniem 
elementów rury karbowanej przyciętej do właściwej wysokości lub betonowych kręgów w zależność od typu studni. 
Zasypania wykopu dokonać warstwami. Obsypkę piaskową zagęszczać równomiernie na całym obwodzie studzienki. 
Należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych oraz 
późniejszego obciążenia zewnętrznego. Zaleca się stosowanie zagęszczenia gruntu na poziomie minimum SP–
(Standardowy Proctor): 
- 90% SP dla terenów zielonych, 
- 95% SP dla dróg o umiarkowanym obciążeniu ruchem drogowym, 
- 98% SP dla dróg o dużym obciążeniu ruchem drogowym. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się zwiększenie stopnia zagęszczenia gruntu 
do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku oraz 98% SP dla przypadku drugiego. 
Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
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7.5.  Próby szczelności przewodów 
7.5.1. Próba szczelności kanałów grawitacyjnych 

W celu sprawdzenia szczelności przewodów dokonać próby zgodnie z normą PN-92/B-10735. Kanały 
grawitacyjne z rur PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0m sł. w. Ciśnienie może być mniejsze o ile to wynika z 
zagłębienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokładnie zaślepić. Napełnić badany odcinek 
kanału wodą do poziomu w studzience górnej, co najmniej 0,5m niższego niż rzędna terenu przy studzience dolnej. Gdy 
poziom wody w studzience górnej wyniesie 0,5m ponad górną krawędź wylotu kanału, należy pozostawić tak wypełniony 
kanał przez 1 godzinę (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie próba szczelności winna wynosić: 
- 30 minut dla kanałów o długości do 50m, 
- 60 minut dla kanałów o długości powyżej 50m. 

W tym czasie ubytek wody (dopełniana ilość wody) powinien być nie większy niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. 
Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 

 
7.5.2. Próba szczelności rurociągu tłocznego 

Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-81/B/10725,  
PN-74/B-10733, do ciśnienia 1,0 MPa dla rur PE. Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w rurociągu 
jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, przecieków i roszenia. 

 
7.6.  Odbiory robót 

Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, zarządcy działek 
oraz właściciela montowanego urządzenia. 
Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach obejmuje: 
- wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokości obsypki 

ochronnej, 
- dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna, 
- obsypka w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i stopnia zagęszczenia, 
- szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu, 
- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 
Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich usunięcia. Wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do 
eksploatacji - przedstawić wszystkie dokumenty, sporządzić protokół. 
 
8.  UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać i stosować się do: 
- właściwych przepisów BHP i innych obowiązujących norm oraz do uwag zawartych w treści uzgodnień, 
- do informacji zawartych w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi załącznik do niniejszej 

dokumentacji technicznej. 
Należy stosować się ściśle do decyzji, postanowień, warunków technicznych i opinii a w szczególności do: 
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej, 
- Opinia ZUDP nr 293/13 wydana przez Starostę Powiatu Grójeckiego w sprawie uzgodnienia dokumentacji 

projektowej, 
- Decyzja NR cp/2/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Gminy i 

Miasta Mogielnica, 
- Uzgodnienie znak PZD 2-673.57.2013 dotyczące lokalizacji kanalizacji w pasie drogi powiatowej, 
- Uzgodnienie znak GNOŚ.D.7234.2.5.2013 dotyczące lokalizacji kanalizacji w pasie drogi gminnej. 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, uchwałami oraz warunkami technicznymi. 
 

Projektował: 
 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 



[szt./m] [szt.]

1. Kanał A 1 - 1 - 72,5 1 1 - 1 1 - 1 1 1

2. Kanał B 1 - 1 - 46,5 - - 1 - 1 - - - -

3. odcinek boczny 2A - - - 11,5 - - - - - - 1/10,5 - - -

4. odcinek boczny 1B - - - 12,5 - - - - - - 1/12,0 - - -

2 - 2 24,0 119,0 1 1 1 1 2 2/22,5 1 1 1

[szt.]

S
u

m
a 

w
łą

cz
eń

Skrzyżowania z 

istniejącymi lub 

projektowanymi 

instalacjami 

[szt.]

ru
ra

 o
sł

o
n

o
w

a 
P

E
f3

15
m

m
 S

D
R

26
 

P
N

6 
P

E
10

0 
L

=4
,5

m

D
łu

g
o

ść
 r

u
r 

P
V

C
 k

la
sa

 N
 

[4
kN

/m
2 ]

  Ø200mm                       gistn.eNNistn.DN273,0mm

P
rz

ej
śc

ie
 p

rz
ec

is
ki

em
 w

 

st
al

o
w

ej
 r

u
rz

e 
o

sł
o

n
o

w
ejWłączenie kanału 

bocznego lub 

przyłącza

Zestawienie głównych i bocznych kanałów grawitacyjny ch wraz z studniami

[szt.]

RAZEM

Studnia φφφφ1000mm z PE

kineta 

przepł. 0
o 

φφφφ200mm

kineta dopł. 

prawy 

φφφφ200mm

kineta dopł. 

lewy 

φφφφ200mm

[m]

L.p

Typ włazu

A
15

 (
1,

5T
)

B
12

5 
(1

2,
5T

)

[szt.]

O
d

ci
n

ek

D
o

 s
tu

d
n

i

D
łu

g
o

ść
 r

u
r 

P
V

C
 k

la
sa

 T
 

[8
kN

/m
2 ]

  Ø160mm                      

N
a 

tr
ó

jn
ik

 

27



Pompownia sieciowa 
ścieków

tuleja kołn. TK150/80 tuleja kołn. ZK A15 (1,5T)

[m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt./mb]

P1 276,0 264,0 1 2 1 3 2 1 1/10,0

Żeliwo DN80

Typ włazu 
żeliwnego na 

zbiorniku 
pompowni

Przejście 
przeciskiem w 

rurze osłonowej 
sal. D219.1mm

Zestawienie rurociągów tłocznych
N

az
w

a 
ru

ro
ci

ąg
u

Długość rur 
PEØ90x5,4mm

Taśma 
ostrzegawcza z 

metalową 
wkładką

zbiornik betonowy 
Ø1200mm

Armatura żeliwna w węzłach połączeniowych

Żeliwo DN150
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WSTĘP 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 

1).  stronę tytułową, 

2).  część opisową, 

3). część rysunkową, w przypadku gdy: 

a). w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

b). wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnionych 

będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót przekraczać będzie 500 

osobodni. 

 

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

- których charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

- wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 

1). roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15v; 

- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30v; 
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- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz 

nieprzekraczającym 110kV; 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

 

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C; 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

c) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

d) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z 

użyciem izotopów; 

4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

e) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0m dla 

liniio napięciu znamionowym 110kV 

f) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0m - dla 

linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 

g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

h) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej, 

i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 

kolejowego; 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

j) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

k) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

l) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

o) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi; 

p) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, przy 

budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, przy 

budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

7) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

r) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

s) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 

obiektów; 

8) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, których 

masa przekracza 1,0t. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odcinkami bocznymi w miejscowości Górki i Wodziczna w gminie Mogielnica.  

Odprowadzenie ścieków planuje się poprzez włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w obrębie 

działki nr 23/1 położonej w miejscowości Górki, poprzez którą ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w 

Mogielnicy. 

Podstawowe wielkości obiektu: 

Uwaga Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 

Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania pod warunkiem 

spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kanały grawitacyjne: 

Uwaga: nie dopuszcza się stosowania rur o spienionym rdzeniu. Z uwagi na różne oznaczenia klas wytrzymałościowych rur 
podawane przez producentów przyjęto następujące oznaczenie:  

- Klasa rury T (SN – 8kN/m2) 

- Klasa rury N (SN – 4kN/m2) 

Łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcinkami bocznymi wynosi – 143,0m, z czego: 

• długość głównych kanałów grawitacyjnych - rury PVC Ø200mm klasy N – 119,0m, 

• długość odcinków bocznych kanałów grawitacyjnych - rury PVC Ø160mm klasy T – 24,0m. 

Rurociągi tłoczne: 

Długość zaprojektowanego rurociągu tłocznego z rur PE100 PN10 SDR17 PEØ90x5,4mm wynosi – 276,0m. 

Studnie kanalizacyjne: 

Łączna ilość studni kanalizacyjnych wynosi 4 szt, w tym: 

� Ø1000mm z PE – 3 szt.: 

� rewizyjna przelotowa połączeniowa z kinetą Ø200mm – szt. 1 

� rewizyjna przelotowa połączeniowa z kinetą Ø200mm – szt. 2 

� zbiornik sieciowej pompowni ścieków Ø1200mm bet. – 1 szt. 
 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

 

2. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na swój charakter, 

organizację 

i miejsce ich prowadzenia. 

- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo 

od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 

- Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 

- Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów. 

 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określających skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Na budowie występują niżej wyszczególnione zagrożenia w następujących okresach: 
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L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadniecie do wykopu 
W okresie wykonywania wykopów przy układaniu instalacji 

podziemnych  

2 Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywania wykopów wąsko przestrzennych i układanie instalacji, 

3 Potknięcie się na tym samym poziomie 

4 Poślizgnięciem się na tym samym poziomie 

5 Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 

6 Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

7 Najechanie przez środki transportu drogowego 

8 Uderzenie przez części ruchome i wirujące 

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10 Porażenie prądem 

 

Przez cały okres budowy 

 

11 Hałas 
W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy 

robotach rozbiórkowych 

12 Spadające przedmioty W czasie załadunku i rozładunku oraz przemieszczania materiałów, 

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania, 

14 Zaprószenie oczu W czasie  rozkuwania betonu,  

15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,  

16 Wibracje Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej 

 
4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia 

Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w postaci. Oznakowania taśmami 

ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. W miejscach ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy należy 

zabezpieczyć poręczami ochronnymi i zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w nocy w 

czerwone światła ostrzegawcze. W miejscach przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki zabezpieczone 

barierkami ochronnymi. Dla robót wykonywanych w pasie drogowym wykonać projekt organizacji ruchu drogowego. 

 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych , w tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń 

- Stosowanie hełmów ochronnych 

- Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych. 

- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 

 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby 

Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy 

Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne:  
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- preparaty do izolacji  – przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. 

Na budowie występują następujące odpady: 

- grunt z wykopów – wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce wskazane przez inwestora. 

- puste opakowania po zamontowanych materiałach wywożone ostatecznie na wysypisko. 

 
Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu: 

Sposoby ochrony: 

- barierki ochronne o wysokości:  

- I barierka o wysokości 1,10 m, 

- II barierka o wysokości 0,55 m oraz krawężnik ochronny 0,15 m,  

wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem, materiałami budowlanymi. 

Zagrożenia związanego z zasypaniem: 

Sposoby ochrony: 

Zastosowania odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej głębokości prowadzenia 

wykopów. 

 

 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów    

 niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

 

Dokumentacja budowy będzie przechowywana u Wykonawcy robót.  
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Krzysztof Wójcik         27.05.2013r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Krzysztof Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10 (30-698 Kraków) 

Nr uprawnień SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 

pózn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt 

budowlany pn: 

„BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI I 
WODZICZNA, GMINA MOGIELNICA” 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

.................................................... 

Krzysztof Wójcik 
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Agnieszka Wójcik         27.05.2013r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Agnieszka Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała w Krakowie przy ul. Borowinowej 55/10 (30-698 Kraków) 

Nr uprawnień MAP/0366/PWOS/08 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 

pózn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy oświadczam, że sporządziłem/sporządziłam projekt 

budowlany pn: 

„BUDOWA ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRKI I 
WODZICZNA, GMINA MOGIELNICA” 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

.................................................... 

Agnieszka Wójcik 

          

 


















