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1. PODSTAWOWE DANE 

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami zlokalizowana w ulicach bocznych od ulicy PoŜegowskiej, z włączeniem do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy torze kolejowym w ul. Orzeszkowej. 
 
Inwestorem jest Burmistrz Gminy Mosina, Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. 
 
W opracowaniu przedstawiono niezbędne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania sieci kanalizacji 
sanitarnej. Opracowanie obejmuje: 

� projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od miejsca włączenia w 
istniejącą studnię rewizyjną zlokalizowaną w ul. Orzeszkowej do ostatniej studni rewizyjnej w 
ul. bocznej od ul. PoŜegowskiej 

� określenie zasad montaŜu oraz odbioru sieci. 
 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany uzyskać uzgodnienie projektu z Aquanet S.A. Poznań 
ul. Dolna Wilda 126. Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. 
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji sieci muszą zostać zaakceptowane 
przez Inwestora, Projektanta i zarządcę sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z 
odpowiedzialności za projektowaną i realizowaną sieć z przyłączami oraz przenosi tę odpowiedzialność na 
Wykonawcę. 
 

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę sporządzenia opracowania stanowią: 

� zlecenie inwestora; 
� mapa zasadnicza terenu w skali 1:500; 
� podkłady architektoniczno-budowlane; 
� wizja lokalna i niezbędna inwentaryzacja w zakresie dotyczącym przyłącza; 
� uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem; 
� warunki przyłączenia do sieci z dnia 27.04.2009 (nr DW/IT/318U/16059/2009) wydane przez 

Aquanet S.A. Poznań, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań; 
� uzgodnienie trasy projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ZUDP; 
� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r. 
� normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania sieci i przyłączy 

kanalizacyjnych. 
 
Obowiązujące akty prawne: 

� Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 
156 poz. 1118 z 2006 r.); 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z 
ewentualnymi późniejszymi zmianami, opublikowane takŜe w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 
r., nr 33). 
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2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.1. UWAGI WSTĘPNE 
Zgodnie z warunkami technicznymi DW/IT/318U/16059/2009 wydanymi przez Aquanet naleŜy zaprojektować 
sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 520 mb w ulicy dojazdowej i pod torami kolejowymi w działkach nr 1745, 
267/1, 266/12, 264/4, 263/10, 266/8, 262/11 w nawiązaniu do istniejącego kolektora w ul. Orzeszkowej. 
Projektowany kolektor włączony zostanie do studzienki w ul. Orzeszkowej o rzędnej dna 66,79 m n. p. m. 

2.2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
Sieć naleŜy wykonać z rur tworzywowych PVC-U Ø250*7,3 mm Lite SN8, łączonych kielichowo na uszczelki 
gumowe. Rury naleŜy prowadzić ze spadkiem w kierunku kolektora w ul. Orzeszkowej (spadki wg części 
rysunkowej opracowania). Przejście pod torami wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej. 
 
Do wykonania sieci wolno stosować jedynie rury wykonane z jednorodnego materiału. Stosowanie rur z PCV z 
wnętrzem spienionym jest zabronione. Materiały uŜyte do budowy sieci muszą posiadać atesty zezwalający na 
montaŜ. 
 

2.3. UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNYCH 

2.3.1. STUDNIE KANALIZACYJNE 

Na przewodach kanalizacyjnych naleŜy stosować studzienki kanalizacyjne zgodnie z częścią rysunkową 
projektu. 
Studnie stosować na sieci przy kaŜdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Na sieci zastosowano studnie 
włazowe DN1000 firmy Matbet (zgodnie z PN-B-10729 oraz PN-EN 476) wykonane z kręgów betonowych. 
Projektuje się typowe rozwiązanie polegające na wykonaniu studni rewizyjnych prefabrykowanych o średnicy 
DN1000 z betonu klasy C35/45 i o współczynniku wodoszczelności W≥10. Dno studzienki jest elementem 
prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym 
elemencie dna studni wykonane jest wyprofilowane koryto [kineta] przeznaczone do przepływu ścieków i 
łączenia kanałów oraz spocznik. Niweleta dna kinety i spadek podłuŜny dostosowane są do spadku kanałów 
dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% [1:20] w kierunku kinety. 
Przejścia przez ściany studzienek zostaną wykonane jako szczelne w stopniu uniemoŜliwiającym infiltrację wody 
gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
W ścianach studzienek fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe. 
Króćce połączeniowe wklejane są w nawiercanych otworach w ścianie studni.  
Przy włączaniu kanałów powyŜej kinety studni nie sytuować otworów w miejscach łączenia kręgów na uszczelkę. 
Studnie zostaną zakończone kręgiem konicznym o średnicy DN 600/1000 mm z włazem kanalizacyjnym nie 
wentylowanym D 400. 
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Szkic 1. Właz Ŝeliwny drogowy klasy D400. 

 

2.4. WYKONYWANIE WYKOPÓW, UKŁADANIE RUR 
Zalecenia ogólne: 

� przed rozpoczęciem robót budowlano-montaŜowych naleŜy zapoznać się z uwagami i zaleceniami 
jednostek uzgadniających projekt budowlany; 

� podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste 
zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę; 

� roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty 
ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”; 

� całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych” – część II – „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”; 

� roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed 
obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych 
lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających); 

� przy montaŜu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.; 
� sieć w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 

 
Do montaŜu rur z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, o ścianach 
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. Wybór rodzaju wykopu i 
zabezpieczenia ścian zaleŜy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków hydrogeologicznych. 
Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

� podczas transportu i składowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie naleŜy: rzucać, wlec, 
naraŜać na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać wpływ promieniowania słonecznego przez 
dłuŜszy czas; 

� podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana 
podsypka; 

� prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmroŜony, 
� zachować spadki zgodne z rysunkiem; 
� podsypkę piaskową (gr. 20 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było jednakowe 

na całej jego długości; 
� obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyŜej górnej ścianki rurociągu; 
� podsypkę i obsypkę wykonywać ze piasku lub Ŝwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją warstwami 

o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jeŜeli 
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wymagania drogowe nie określają inaczej). JeŜeli ponad rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy 
zastosować pełną wymianę gruntu; 

� grunt stanowiący nadmiar naleŜy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie 
rozplantować w uzgodnionym miejscu. 

 
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki; 
• warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z 
wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciąŜeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów. 

2.5. ODBIÓR TECHNICZNY 
W czasie odbioru naleŜy przedłoŜyć niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik AQUANET S.A. i polega on 
na: 

� sprawdzeniu dokumentacji, 
� kontroli zgodności wykonania sieci i przyłączy z projektem, 
� kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności sieci. 

 
Uwaga: Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10735. 
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół, który stanowi 
podstawę do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków. 
 
Odbiór sieci naleŜy wykonać zgodnie z pkt. 7.2. Badania przy odbiorze – wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 
 

3. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ 

3.1. UWAGI WSTĘPNE 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej (nr DW/IT/318U/16049/2009), ścieki bytowo-
gospodarcze odprowadzone zostaną do projektowanego kolektora sanitarnego ∅250 z rur PVC-U 
przebiegającego w ulicy dojazdowej bocznej od ul. PoŜegowskiej. 

3.2. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 
Przyłącza naleŜy wykonać z rur tworzywowych PVC-U Ø160*4,7 mm klasa „S”  firmy Wavin, łączonych 
kielichowo na uszczelki gumowe. Rury naleŜy prowadzić ze spadkiem w kierunku kolektora (spadki wg części 
rysunkowej opracowania). Włączenie do kolektora sanitarnego zrealizowane zostanie za pomocą projektowanej  
tworzywowej studni rewizyjnej betonowej DN1000 lub trójnika PVC-U. 
 
Do wykonania przyłącza wolno stosować jedynie rury wykonane z jednorodnego materiału. Stosowanie rur z 
PCV z wnętrzem spienionym jest zabronione. Materiały uŜyte do budowy przyłącza muszą posiadać atesty 
zezwalający na montaŜ. 
 
W razie awarii naleŜy zapewnić moŜliwość rewizji kanału stanowiącego przyłącze.  Z tego powodu: 

� JeŜeli na sieci w ulicy zamontowana jest studnia DN1000, na terenie posesji dopuszcza się 
zamontowanie studni inspekcyjnej Tegra425; 

� JeŜeli włączenie przyłącza do sieci kanalizacyjnej odbywa się z zastosowaniem trójnika redukcyjnego, 
wtedy na posesji naleŜy zamontować studnię rewizyjną DN1000. 
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3.3. WYKONYWANIE WYKOPÓW, UKŁADANIE RUR 
Zalecenia ogólne: 

� przed rozpoczęciem robót budowlano-montaŜowych naleŜy zapoznać się z uwagami i zaleceniami 
jednostek uzgadniających projekt budowlany; 

� podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste 
zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejące w gruncie przewody; 

� roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty 
ziemne – wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”; 

� całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych” – część II – „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”; 

� roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed 
obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych 
lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających); 

� przy montaŜu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.; 
� przyłącza w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 

 
Do montaŜu rur z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, o ścianach 
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. Wybór rodzaju wykopu i 
zabezpieczenia ścian zaleŜy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków hydrogeologicznych. 
Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

� podczas transportu i składowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie naleŜy: rzucać, wlec, 
naraŜać na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać wpływ promieniowania słonecznego przez 
dłuŜszy czas; 

� podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana 
podsypka; 

� prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmroŜony, 
� zachować spadki zgodne z rysunkiem; 
� podsypkę piaskową (gr. 20 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było jednakowe 

na całej jego długości; 
� obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyŜej górnej ścianki rurociągu; 
� podsypkę i obsypkę wykonywać ze piasku lub Ŝwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją warstwami 

o grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jeŜeli 
wymagania drogowe nie określają inaczej). JeŜeli ponad rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy 
zastosować pełną wymianę gruntu; 

� grunt stanowiący nadmiar naleŜy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie 
rozplantować w uzgodnionym miejscu. 

 
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 

� warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki; 
� warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z 
wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciąŜeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów. 
 

3.4. ODBIÓR TECHNICZNY 
W czasie odbioru naleŜy przedłoŜyć niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik AQUANET S.A. i polega on 
na: 

� sprawdzeniu dokumentacji, 
� kontroli zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności przyłącza. 
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Uwaga: Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10735. 
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół, który stanowi 
podstawę do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków. 
 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Wszystkie prace budowlano-montaŜowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i 
przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak równieŜ wymogów 
producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy 
zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz 
wytycznymi producentów. NaleŜy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z 
zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. NaleŜy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają 
uszkodzeń. 
 
Po wykonaniu prac naleŜy sprawdzić ich kompletność oraz czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami, a takŜe czy moŜliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji i 
ewentualnej naprawy. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) 
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią 
deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
 
Podczas montaŜu naleŜy przestrzegać następujących przepisów: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 
r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami); 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r. 

Oprócz w/w naleŜy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów miejscowego zarządcy sieci kanalizacyjnej. 
 
Realizacja sieci i przyłączy powinna być zgodna z „Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych oraz przyłączy – wymagania ogólne” - opracowanie Aquanet S.A. z 2007r. 
MontaŜ sieci i przyłącza naleŜy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wykonawcą moŜe być wyłącznie zakład, który 
na powyŜsze otrzyma zgodę Aquanet S.A.  
 
Przed przystąpieniem do robót Inwestor jest zobowiązany: 

� uzyskać zgodę Aquanet S.A. Poznań ul. Dolna Wilda 126 na wykonanie sieci występując 
zgodnie z wnioskiem (dostępny na stronie www.aquanet.pl) 

� o terminie realizacji sieci wykonawca robót powinien powiadomić z minimum 5 dniowym 
wyprzedzeniem Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Garbary 120  w Poznaniu (sieć 
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej) 

Sieć naleŜy zgłosić do odbioru odpowiednim słuŜbom Aquanet S.A.: 
� Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul. Garbary 120  w Poznaniu- sieć kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami 
� odbioru końcowego do Działu Technicznego i Dokumentacji Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 

tel. 0658359-255, 0658359-292 
Przyłącze  w stanie odkrytym naleŜy zgłosić do: 

� inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 
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� odbioru technicznego przez Aquanet S.A. (Inwestor lub Wykonawca z  5 dniowym 
wyprzedzeniem powinien zgłosić przyłącze w stanie odkrytym do odbioru pod nr tel. 
0618359287, 0618359105 lub 0618359249 

 
Załącznikiem do protokołu odbioru jest: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokół z zagęszczenia 
gruntu w pasach drogowych (pobocza, chodniki, jezdnie) z laboratorium drogowego, a w przypadku lokalizacji 
sieci i przyłącza pod nawierzchnią ulepszoną, protokół odbioru nawierzchni po prowadzonych robotach. 
 
Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. podmiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych 
czy niejasności, naleŜy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. 
 
Opracował: 
 
mgr inŜ. Maciej Tryjanowski     mgr inŜ. Michał śerdziński 
upr. bud. nr Wa-218/02      upr. bud. nr WKP/0284/PWOS/04 
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CZĘŚĆ   B  

RYSUNKI  TECHNICZNE 
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5. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

5.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA RYS. 1 

5.2. PROFIL PODŁUśNY SIECI RYS. 2 

5.3. PROFIL PODŁUśNY PRZYŁĄCZY RYS. 3 

5.4. UZBROJENIE SIECI- STUDNIE KANALIZACYJNE RYS. 4 

5.5. MAPY EWIDENCYJNE Z PRZEBIEGIEM SIECI RYS. 5 
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CZĘŚĆ   C  

INFORMACJA  B IOZ 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA [na 
podstawie rozporzą dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  

Dz. U. nr 120 poz. 1126] 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

6.1. INWESTYCJA 
Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy PoŜegowskiej/Orzeszkowej w Mosinie. 

6.2. INWESTOR 
Urząd Gminy Mosina 
Pl. 20 Października 1 
62-050 Mosina 

6.3. PROJEKTANT 
mgr inŜ. Maciej Tryjanowski 
mgr inŜ. Michał śerdziński 
Instalacje HTS, ul. Romana Maya 1,  61-371 Poznań 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

6.4. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚCI REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Zakres i kolejność robót jest następująca: 
� organizacja ruchu na czas budowy 
� obsługa geodezyjna w czasie realizacji robót 
� wykonanie wstępnych przekopów dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 
� przebudowa kolizyjnego uzbrojenia podziemnego 
� wykonanie robót ziemnych odcinkami, które zminimalizują uciąŜliwości związane z 

prowadzonymi robotami 
� zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego 
� montaŜ armatury i uzbrojenia, ułoŜenie rur kanalizacyjnych  
� obsypanie kanałów i przewodów, próba szczelności i zasypanie wykopów z zagęszczeniem 

gruntu 
� inwentaryzacja powykonawcza 
� roboty wykończeniowe 

6.5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Charakter inwestycji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej powoduje, Ŝe istniejącymi obiektami 
budowlanymi są sieci podziemne: 
� sieci wodociągowej 
� kanalizacji deszczowej 
� gazowe 
� energetyczne 
� telekomunikacyjne 
 oraz nadziemna sieć elektryczna. 



strona 21 
Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
Rejon ul. Konopnickiej i Orzeszkowej za torem kolejowym w Mosinie 

Opracował: mgr inŜ. Maciej Tryjanowski, mgr inŜ. Michał śerdziński 

 

6.6. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Elementami, które mogą stwarzać zagroŜenie są istniejące: 
� napowietrzna i podziemna sieć energetyczna 
� sieć gazowa 
� sieć wodociągowa 
 zwłaszcza w miejscach skrzyŜowania się z projektowanymi kanałami i przewodami. 

6.7. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROśEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA 
W trakcie realizacji wystąpią zagroŜenia: 
�  przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyŜej 1,5 m, 

oraz wykopów z zabezpieczeniem ścian lub bezpiecznym nachyleniem ścian o głębokości 
powyŜej 3,00m  - niebezpieczeństwo przysypania ziemią 

� w związku z komunikacją do posesji połoŜonych wzdłuŜ prowadzonych robót- 
niebezpieczeństwo potrącenia przez pojazdy. 

 
Następujące roboty będą wymagały sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
� wykopy o ścianach pionowych 
� roboty wykonywane przy uŜyciu koparek i dźwigów 
� roboty wykonywane w pobliŜu linii i kabli energetycznych 

 
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia – Dz. U. nr 120, poz. 1126. 

6.8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
InstruktaŜ powinien dotyczyć: 
� zasad postępowania przy realizacji robót gdzie występują zagroŜenia 
� zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
� konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń 
� zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 
InstruktaŜ naleŜy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót, kaŜdego dnia przed 
rozpoczęciem robót, oraz w związku z przydzieleniem pracownikowi innych zadań. 

6.9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 

BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOśLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POśARU, AWARII I INNYCH ZAGROśEŃ. 
� Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy [sporządza kierownik 

budowy] umieścić wykaz zawierający adresy i umery telefonów: 
- najbliŜszego punktu lekarskiego 
- straŜy poŜarnej 
- posterunku policji 

� W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkt pierwszej pomocy 
obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
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� Telefon umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
� Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
� Barierki zabezpieczające wykopy wykonać z desek krawędziowych o szerokości 15 cm, 

poręcze pomostów przejść nad wykopami umieścić a wysokości 1,1 m z deskowaniem 
aŜurowym pomiędzy poręczą a deską krawęŜnikową. 

� Rozmieścić tablice ostrzegawcze 
� Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło 
� Wykonać zabezpieczenie wykopu przed napływem wód opadowych 
� Zejścia do wykopu wykonać co 20 m 
� Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć 

na planie j/w 
 

UWAGI KOŃCOWE 
Prace naleŜy realizować zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym, uzgodnieniach 
branŜowych, decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego. 
W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 
przeciwpoŜarowe, BHP, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy zawarte w opracowaniu COBRTI 
INSTAL zeszyt nr 9 pt. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa wrzesień 
2001r. 
W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
 
 
 
                                                                 

opracował 
 

mgr inŜ. Maciej Tryjanowski     mgr inŜ. Michał śerdziński 
upr. bud. nr Wa-218/02      upr. bud. nr WKP/0284/PWOS/04 
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CZĘŚĆ   D  

ZAŁĄCZNIKI 
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1. KOPIA ZAŚWIADCZENIA CZŁONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
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7.2. KOPIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
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7.3. PROTOKÓŁ ZUDP 
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7.4. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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