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1.OŚWIADCZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

Zgodnie z wymaganiami Art.20 Ustawy Prawo Budowlane oświadczamy, że niniejszy projekt pn.

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I

PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Waldemar Krząstek

Projektant Sanitarny - Uprawnienia projektowe nr WKP/0265/POOS/06

inż. Paweł Walczak

Sprawdzający branży sanitarnej - uprawnienia projektowe Nr 479/82/WBPP
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2.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1.Dane ogólne

2.1.1.Inwestor i Zamawiający

GMINA SOKOLNIKI

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 , 98-420 Sokolniki 

2.1.2.Podstawa opracowania
Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta w pomiędzy Inwestorem i firmą AIW Projekt mgr

inż. Waldemar Krząstek z siedzibą w Mikstacie przy ul. Sportowej 6.

2.1.3.Lokalizacja inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr:

OBRĘB: 101806_2.0007 Kolonia Sokolniki -  DZIAŁKI EW.: 266

OBRĘB: 101806_2.0001 Sokolniki, DZIAŁKI EW.: 1595/1,1309, 1235, 1371/2, 1245/1

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

Obszar  inwestycji  objętej  przedmiotowym  opracowaniem  ujęty  jest  w  decyzji  o  lokalizacji

inwestycji celu publicznego nr 57/2015 wydaną przez Wójta Gminy Sokolniki w dniu 07.12.2015r.

- pismo nr IGK.6730/57/15.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje obszar oddziaływania inwestycji zlokalizowany

poza pasem drogi wojewódzkiej nr 482, w obrębie której zlokalizowane zaprojektowane

sieci sanitarne są przedmiotem odrębnej dokumentacji.

Lokalizacja projektowanych obiektów budowlanych zgodnie z załącznikami graficznymi.

2.1.4.Materiały wykorzystane

 aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:10 000,1:1000 i 1:500

 wizje przeprowadzone na tym terenie

 materiały własne

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2012 poz. 462 wraz z późn. zm.).

 Mapa do celów projektowych zarejestrowana w PODGiK.
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 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.  

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z późn. zm).

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z aktami wykonawczymi.

 Ustawa  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  

(Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 717 wraz z późn. zmianami).

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r.  w  sprawie warunków

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie

substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800  wraz  z

późn. zmianami),

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 wraz z późn. zmianami),

 Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych  (KTKNPP)  

IBDiM 1997

 Inne związane przepisy i normatywy w statusie obowiązujących.

2.1.5.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  inwestycji  jest  opracowanie  dokumentacji  technicznej,  służącej  do  opisu

przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn.  „BUDOWA SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ

WRAZ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  I  PRZYKANALIKAMI  W  MIEJSCOWOŚCI  SOKOLNIKI”.  Zakres

niniejszego  opracowania  obejmuje  projekt  budowy  sieci  kanalizacyjnej  oraz  przebudowy

istniejącej  sieci  wodociągowej  zlokalizowanych  w  obszarze  wskazanym  w  części  graficznej

opracowania.  Budowa  przyłączy  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  od  granicy  inwestycji  do

granicy  nieruchomości  docelowych odbiorców jak  i  odcinków łączących sieci  kanalizacyjne z

istniejącymi i  projektowanymi sieciami kanalizacyjnymi w działkach 1309 oraz 1235 objęte są

odrębnymi opracowaniami projektowymi, realizowanymi równolegle do zadania głównego, jakim

jest przedmiotowy projekt. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

W ramach zadania przewiduje się realizację następującego, podstawowego zakresu prac 

związanego z przebudową sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN160mm PVC-U/PP SN10 (min.) :  8,7mb,

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN200mm PVC-U/PP SN10 (min.) :  43,8mb,

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PEHD SDR17 PN10 o średnicy zewnętrznej  40mm:  

2,6mb, 

• sieć kanalizacji sanitarnej z rur PEHD SDR17 PN10 o średnicy zewnętrznej  140mm: 

40,8mb, 
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• sieć wodociągowa z rur PEHD SDR17 PN10 o średnicy zewnętrznej  32mm: 6,5mb,

• sieć wodociągowa z rur PEHD SDR17 PN10 o średnicy zewnętrznej  110mm: 25,0mb 

• hydranty pożarowe o średnicy 80 mm: 2kpl. 

• studzienki systemowe PVC-U/PP DN500 /wraz z włazem żeliwnym kl. D400/: 1 kpl

• włączenie projektowanych sieci wod-kan w sieci istniejące,

• trwałe wyłączenie z eksploatacji istniejących sieci podlegających przebudowie wraz z 

demontażem armatury,

• przełączenie istniejących przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do nowo 

zaprojektowanych sieci 

• zabezpieczenie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,

• wykonanie prac dodatkowych niezbędnych do realizacji zadania głównego.

Uwagi: długości kanałów podano w osiach studni.

Przy realizacji zakresu wskazanego w przedmiotowym opracowaniu przewiduje się następującą

kolejność realizacji obiektów i prac:

 czynności  przygotowawcze  jak:  zagospodarowanie  placu  budowy,  pomiary,  transport

materiałów do strefy montażowej,

 roboty ziemne jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian

 odwodnienie wykopów,

 montaż  rurociągów  wodociągowych,  kanalizacyjnych  oraz  studni  kanalizacyjnych  jak:

tyczenie  trasy,  ustalenie  spadków,  przygotowanie  podłoża,  układanie  rur,  studni

kanalizacyjnych, łączenie rur i kształtek, płukanie, inspekcja TV kanałów,

 budowa ciągu pieszo-jezdnego,

 roboty wykończeniowe.

2.1.6.Istniejący  stan  zagospodarowania  terenu  z  omówieniem
przewidywanych w nim zmian

Inwestycja obejmuje swym zasięgiem pas drogi powiatowej, dróg gminnych oraz nieruchomości

prywatnych,  zlokalizowany  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej

jednorodzinnej.

W strefie projektowanych robót znajdują się:

• budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze,

• drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej,

• infrastruktura podziemna - kable telefoniczne, wodociągi, sieci kanalizacyjne o przybliżonym 

  usytuowaniem wskazanym przez właścicieli, energetyczne oraz telekomunikacyjne,
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Charakter inwestycji obejmuje budowę infrastruktury podziemnej i spowoduje trwałe zmiany w

dotychczasowym  zagospodarowaniu  terenu,  które  zostały  wskazane  na  załączonym  do

opracowania projekcie zagospodarowania terenu opracowanym na aktualnej mapie do celów

projektowych.  W  związku  z  realizacją  inwestycji  nie  przewiduje  się  rozbiórek  istniejących

obiektów budowlanych.

2.1.7.Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowy sieci kanalizacyjnej oraz przebudowy

istniejącej  sieci  wodociągowej  zlokalizowanych  w  obszarze  wskazanym  w  części  graficznej

opracowania.  Obszar  inwestycji  objętej  przedmiotowym opracowaniem ujęty  jest  w decyzji  o

lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 57/2015 wydaną przez Wójta Gminy sokolniki w dniu

07.12.2015r. - pismo nr IGK.6730/57/15.

Wskazano je w części graficznej opracowania.

2.1.8.Obszar oddziaływania inwestycji
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji, objętej przedmiotowym opracowaniem obejmuje

wyłącznie działki ewidencyjne nr: 

 OBRĘB: 101806_2.0007 Kolonia Sokolniki -  DZIAŁKI EW.: 266

 OBRĘB: 101806_2.0001 Sokolniki, DZIAŁKI EW.: 1595/1,1309, 1235, 1371/2, 1245/1

Zakres  przedmiotowego  projektu  obejmuje  obszar  oddziaływania  inwestycji

zlokalizowany poza pasem drogi wojewódzkiej nr 482, w obrębie której zlokalizowane

zaprojektowane sieci sanitarne są przedmiotem odrębnej dokumentacji.

Jego zasięg został  przedstawiony na planie zagospodarowania terenu (część graficzna

opracowania).

W  zakresie  ustaleń  dotyczących  warunków  i  wymagań  kształtowania  ładu  przestrzennego

zaprojektowano:

 odległości od granic działek: zgodnie z warunkami technicznymi i normami,

 odległości  od  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej:  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami   odrębnymi i Polskimi Normami,

 lokalizację  sieci  i  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych  w  pasie  drogowym  zgodnie  z

warunkami ich administratorów,

 sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

 dojście i dojazd z istniejących dróg publicznych na zasadach ogólnych oraz określonych

przez zarządców tych dróg 
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W zakresie ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

 zabrania  się  odprowadzania  ścieków  jakimi  są  wody  opadowe  i  roztopowe  do

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

 w rozwiązaniach projektowych uwzględniono przepisy Prawa ochrony środowiska oraz

Prawa   wodnego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi ,

 nie  przewiduje  się  wycinki  drzew,  na  które  wymagane  jest  uzyskanie  odrębnych  

pozwoleń.

 dla  projektowanej  inwestycji  uzyskano  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  –  decyzja  nr  3/2015  z  dnia  23  lipca  2015  roku

wydana przez Wójta Gminy Sokolniki pismem nr GKO.6220.3.6.2015.

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego:

 zgodnie z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 57/2015 wydaną przez Wójta

Gminy sokolniki w dniu 07.12.2015r. - pismo nr IGK.6730/57/15.

W zakresie ustaleń dotyczących obsługi w zakresie komunikacji:

 dojście i dojazd z istniejących dróg publicznych na  zasadach ogólnych oraz określonych

przez zarządców tych dróg 

W zakresie ustaleń dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

 sieci  i  urządzenia  wodociągowe  oraz  kanalizacyjne  zostały  zlokalizowane  i

zaprojektowane przy zachowaniu   wymaganych warunkami technicznymi odległości od

granic działek i innych obiektów budowlanych  znajdujących się na działkach sąsiednich.

Przebieg tras sieci  został  uzgodniony z  właścicielami bądź zarządcami działek przez

które one przebiegają; 

 przyjęte  rozwiązania  techniczne  nie  będą    stanowiły  uciążliwości  dla  użytkowników

sąsiednich  nieruchomości  powodowanych  przez  hałas,    zanieczyszczenia  wód  i

powietrza, promieniowania oraz zakłóceń elektrycznych,

 wejście   na  tereny  sąsiadujące  wymaga  porozumienia  z  ich  dysponentami  oraz

uporządkowania i przywrócenia poprzednich walorów gruntu oraz wypłacenia stosownych

odszkodowań   uregulowanych umownie,

 teren prac należy zabezpieczyć i oznakować,

 nawierzchnie dróg - zgodnie z warunkami ich administratorów,

W zakresie innych warunków i ustaleń:

 uzyskano  zgody  (porozumienia)  z  właścicielami  i  użytkownikami  wieczystymi

nieruchomości, na   których zaprojektowano obiekty i urządzenia budowlane,
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 projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów

związanych,

 projektowane  rozwiązania  techniczne  uzgodniono  branżowo  z  administratorami

kolidujących urządzeń i zaprojektowano zgodnie z ich wymaganiami jak i wymaganiami

zainteresowanych jednostek uzgadniających,

 w rejonie inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne.

2.1.9.Zestawienie  długości  i  ilości  poszczególnych  części
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z pkt. 2.1.5. opracowania.

2.1.10.Dane  informujące,  czy  działka  lub  teren,  na  którym  jest
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Tereny na których projektowana jest inwestycja znajdują się poza strefą ochrony archeologicznej.

2.1.11.Dane  określające  wpływ eksploatacji  górniczej  na  działkę  lub
teren  zamierzenia  budowlanego,  znajdującego  się w  granicach
terenu górniczego

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach zakładu górniczego i wpływu eksploatacji 

górniczej.

2.1.12.Informację  i  dane  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i
przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia
użytkowników  projektowanych  obiektów  budowlanych  i  ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i dla jej realizacji uzyskano

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – decyzja nr

3/2015  z  dnia  23  lipca  2015  roku  wydana  przez  Wójta  Gminy  Sokolniki  pismem  nr

GKO.6220.3.6.2015..

Projektowana inwestycja nie powoduje trwałego zagrożenia dla środowiska, nie naruszy cennych

zasobów  przyrodniczych  i  zasobów  naturalnych  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników

projektowanych obiektów budowlanych. Jednak w fazie realizacji budowy sieci kanalizacyjnej i
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przebudowy sieci wodociągowej ewentualne zagrożenia dla środowiska związane będą z pracą

sprzętu  budowlanego.  Ewentualne  przekroczenia  dopuszczalnych  norm  hałasu,

zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  oraz  powstawania  zanieczyszczeń  pyłowych

mogące  wystąpić  w  czasie  prowadzenia  prac  budowlanych  należy  ograniczyć  do  minimum

poprzez skrócenie czasu prowadzenia robót budowlanych oraz wykonywanie ich w ciągu dnia.

Podczas eksploatacji  należy przestrzegać przepisów branżowych oraz wymagań dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.1.13.Tereny podlegające ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody

Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza strefą obszarów podlegających ochronie w rozumieniu

Ustawy o ochronie przyrody.

3.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1.Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych
Na podstawie opracowanej na potrzeby realizacji inwestycji opinii geotechnicznej z dokumenta-

cją badań podłoża gruntowego (w załączeniu) oraz przeprowadzonej wizji  lokalnej, ustala się

zgodnie z  art. 4 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i go-

spodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków po-

sadawiania obiektów budowlanych,  pierwszą kategorię geotechniczną /o prostych warunkach

gruntowych/. Zastrzega się jednocześnie, iż kategoria geotechniczna może ulec zmianie w trak-

cie prowadzonych prac, w zależności od napotkanych warunków lokalnych.

3.2.Przyjęte rozwiązania projektowe

3.2.1.Projektowane sieci  sanitarne.
W ramach przedmiotowego opracowania projektuje się budowę systemu kanalizacji sanitarnej w

systemie grawitacyjnym i tłocznym oraz przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z

trasami  i  zakresem  wskazanym  na  planie  zagospodarowania  terenu.  Wykonawca  jest

bezwzględnie zobowiązany do lokalizacji kolizji infrastruktury technicznej z planowaną inwestycją

za pomocą przekopów próbnych przed przystąpieniem do robót ziemnych. 

Nie  wyklucza  się  istnienia  w  obszarze  inwestycji  niezinwentaryzowanej  infrastruktury

technicznej nie wskazanej na mapie dla celów projektowych.
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3.2.1.1.Charakterystyka materiałowa.

Ze  względu  na  pełnioną  funkcję  projektowanego  systemu,  warunki  geotechniczne  oraz

lokalizację  w  pasie  drogi  wojewódzkiej,  wymaga  się  zachowania  w  przypadku  sieci

wodociągowej,  kanalizacji  sanitarnej  tłocznej  oraz  sieci  kanalizacji  sanitarnej  -  grawitacyjnej

bezwzględnej  szczelności rurociągów, armatury i  studzienek kanalizacyjnych oraz odporności

systemu  na  płukanie  wysokociśnieniowe,   projektuje  się  system  wykonany  z  materiałów  o

ponadnormatywnej  charakterystyce  techniczno-eksploatacyjnej  o  minimalnych  parametrach

równoważności, określonych w dalszej części opracowania.

Studzienki rewizyjne DN500.

Projekt obejmuje wykonanie studni kontrolnych DN 500 z PVC-U wykonanych z litego materiału.

Studzienki  DN 500 muszą być  wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w

kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność

studni min. 2,5 bara. Zwieńczenie wpustu musi być za pomocą rury wznoszącej i zakończone

płytą betonową odciążającą oraz włazem żeliwnym. Wpusty muszą być wyposażone w gumową

uszczelkę  wargową  zintegrowaną  w  kielichu  z  pierścieniem  z  polipropylenu,  olejoodporna

montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 ( wyposażone w przeguby kulowe

) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferycznie – w każdym kierunku

min.  11°.  Możliwość  układania  studzienek  DN 500  w temperaturze  do  -10 stopni  Celsjusza

( studnie  oznaczone kryształkiem lodu ). Sztywność obwodowa kinety oraz rury wznoszącej min.

SN min. 10kN/m²; SDR34; SLW 60. Kinety muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min.

180 bar w teście ciągłym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne

muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej. 

Rurociągi grawitacyjne.

Projekt obejmuje wykonanie kolektorów ściekowych z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego

materiału.  System  rur  i  kształtek  musi  być  wyposażony  w  gumową  uszczelkę  wargową

zintegrowaną  w  kielichu  z  pierścieniem  z  polipropylenu,  olejoodporną  montowaną  przez

producenta. Szczelność min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160 do

DN/OD  200  –  rury  bezkielichowe,  łączone  na  złączki  dwukielichowe  produkowane  metodą

wtrysku  bezpośredniego.  Sztywność  rur  i  kształtek  SN min.  10kN/m²;    SDR 34;  SLW  60.

Kształtki  od  DN/OD  160  do  DN/OD  200  muszą  być  produkowane  metodą  wtrysku

bezpośredniego.  Kształtki  od  DN/OD  160  do  DN/OD  200  muszą  być  odporne  na  badanie

płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i

kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki, studzienki oraz

elementy  zbiornika  retencyjnego  muszą  być  ze  sobą  kompatybilne,  a  więc  stanowić  jeden

system i  być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w

tolerancji wykonania). Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni
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Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury PVC-U muszą posiadać trwałe oznaczenie

od  wewnątrz  (min.  w  trzech  miejscach  co  1200  na  całej  długości  rury)  umożliwiające

identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.  Przykrycie rur i kształtek SN min. 10  SDR 34 min.

0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu

min. 280 bar w teście stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne

muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej. 

Rurociągi wodociągowe oraz kanalizacji tłocznej.

Rury powinny być wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance),  materiału o

bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny

mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury

wodociągowe) lub brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana z

polipropylenu PP-HM oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o

wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Rury powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o przekroju 1,5

mm2  pełniące funkcję  detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci

oraz  umożliwiać  lokalizację  uszkodzenia  rury  po  wykonaniu  w  technice  bezwykopowego

montażu. Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL

Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3

wg  wymogów PAS 1075  ze  specyfikacją  PAS 1075  oraz  dopuszczenie  do  zastosowania  w

budownictwie  w  gruncie  rodzimym  w  technologii  bezwykopowej,  bez  stosowania  podsypki  i

obsypki zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Dwuścienna rura ciśnieniowa z

polietylenu PE100RC z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą PP-HM, powinna być odporna

na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT

Dr Hessela). Wymagania techniczne

Hydranty podziemne, z min. pojedyńczym odcięciem przepływu:

 Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2; DN80

 konstrukcja zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14339

 testy:

 - próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-6,

 - test otwarcia  / zamknięcia

 certyfikat CNBOP w Józefowie;

 atest PZH Warszawa;

 korpus – z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb 

epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany;

 hydranty posiadają certyfikat GSK-RAL (lub równoważny) potwierdzający 

przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczychna korpusie 
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 oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i 

materiał korpusu;

 konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu pod ciśnieniem, bez 

demontażu hydrantu z sieci;

 pokrywa z kłem i nasadka trzpienia – żeliwo;

 trzpień - ze stali nierdzewnej tłoczony;

 uszczelnienie trzpienia – górny pierścień zabezpieczający oraz mosiężna tuleja z o-

ringami;

 nakrętka trzpienia - z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości,

 rura połączeniowa trzpienia – stal nierdzewna;

 deflektor zanieczyszczeń - z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierścieniu 

wzmacniającym;

 zamknięcie hydrantu – pokrywka na łańcuchu;

 hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 

pozycji tłoka hydrantu;

 kula zaworu zwrotnego: z polipropylenu, o konstrukcji komorowej;

 korpus zaworu zwrotnego połączony śrubami z kolumną hydrantu

 Siedzisko tłoka z mosiądzu odpornego na odcynkowanie uszczelnione promieniowo

Hydranty nadziemne, z podwójnym odcięciem przepływu:

◦ Owiercenie kołnierza, wg PN-EN 1092-2, DN 80;

◦ konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384

◦ próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2 / PN-EN 12266

◦ próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321)

◦ certyfikat CNBOP w Józefowie;

◦ atest PZH Warszawa;

 głowica hydrantu:

◦ z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

◦ odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta,

◦ ciśnienie nominalne i materiał głowicy,

◦ z możliwością obrotu o dowolny kąt;

◦ wyposażona w zintegrowany zawór napowietrzający z mosiądzu

 kolumna hydrantu

◦ część nadziemna ze stali nierdzewnej,

◦ część podziemna z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta zew. farbami 

epoksydowymi, wew. emaliowana w dolnej części chroniona specjalną otuliną z 

tworzywa sztucznego, ułatwiającą rozsączanie wody w gruncie i zabezpieczającą 

przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;
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 tuleje ze stali nierdzewnej w kołnierzu łączącym nadziemną i podziemną kolumnę 

hydrantu dla ochrony przed nagłymi uszkodzeniami

 korpus zaworu zwrotnego połączony z kolumną podziemną za pomocą śrub ze stali 

nierdzewnej ( kula zaworu z PP wielokomorowa)

 hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej 

pozycji tłoka hydrantu

 ochrona przeciwkorozyjna

 hydranty posiadają certyfikat GSK-RAL (lub równoważny) potwierdzający 

przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności:

◦ badanie grubości powłoki (µm)

◦ test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego 

ciężarka

◦ odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK

◦ porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową

◦ kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C)

◦ kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy

◦ odporność na korozję powierzchniową – metoda odrywania katodowego (mm)

◦ test przyczepności powłoki (MPa)

 Wartości Kv dla DN 80: 1 x 65 wylot: 153 m3/h, 2 x 65 wylot 153 m3/h

 Wartości Kv dla DN 100: 1 x 65 wylot: 210 m3/h, 2 x 65 wylot 217 m3/h

 Siedzisko tłoka zaworu z mosiądzu odpornego na odcynkowanie.

 kolor hydrantu: czerwony;

 trzpień zaworu: ze stali nierdzewnej;

 tłok zaworu: z żeliwa sferoidalnego GGG-40 

Łączniki montażowe:

    konstrukcja: równoprzelotowy, kołnierzowy,

 korpus: DN50-250 z  żeliwa sferoidalnego, DN300-1200 ze stali węglowej, z powłoką 

ochronną z farb epoksydowych o min. grubości 250 µm;

 ciśnienie robocze: min. 10 bar;

 owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

 śruby łączące: stal ocynkowana pasywowana lub kwasoodporna 1.4301;

 uszczelnienie korpusów: uszczelka wargowa z gumy EPDM;

 zakres tolerancji wydłużenia: 

                 - DN50 – DN150: min. +/- 30 mm (60 mm);

                      - DN200 – DN250: min. +/- 40 mm (80 mm);

 atest PZH Warszawa;
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Łączniki do rur PE, u-PVC, żeliwnych, stalowych, ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC,

Łączniki z połączeniem wzmocnionym, kołnierzowo-kielichowe:

- konstrukcja: równoprzelotowy, kołnierzowo-kielichowy;

- połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;

- zastosowanie: do połączeń rur  PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar) ; do rur ze 

stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC,( max. WP = 10 bar)

- korpus: żeliwo sferoidalne GGG-45, z powłoką ochronną z farb epoksydowych o 

grubości min. 250 µm;

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres 

uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;

- owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;

- pierścień teleskopowy SupaGrip™: staliwo

- zakres średnic typoszeregu: DN 50 - 400 mm;

- śruby i podkładki: stal nierdzewna 1.4301 z powłoką przeciwcierną;

- uszczelnienie kielichów: uszczelka wargowa z gumy EPDM;

- uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;

- zaciski: brąz armatni (dla rur PE/PVC) i hartowana stal nierdzewna (dla rur 

stalowych/żeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP);

- maksymalne odchylenie osiowe 1 x ±4º;

- maksymalna waga największego łącznika z typoszeregu: do 38 kg;

- atest PZH;

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodnych  i kanalizacyjnych:

 zabudowa krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;

 owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2;

 testy:         - próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,

 - próba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

 korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb 

epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu;

 śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone 

masą plastyczną na gorąco;

 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;

 trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na 

zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

 trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
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 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 

główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z 

gumy NBR;

 przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

 klin:

                         - rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50),

- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM

o min. grubości 1,5 mm,

- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca 

pochłanianie zanieczyszczeń stałych i szczelne domknięcie,

-prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie 

tworzywa sztucznego;

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe 

połączona z klinem,

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i nie 

zawężony na końcu;

 teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta,  

Bezgwintowe zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych:
 korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z 

farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;

 odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie 

nominalne i materiał korpusu;

 testy: próba szczelności wodą wg DIN 3230 cz.4, próba momentu obrotowego zamykania

zasuwy;

 śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i 

zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;

 uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w korpusie;

 trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem 

walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;

 trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;

 uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca 

główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień 

zgarniający z gumy NBR;

 klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie

powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;

 prowadnice klina współpracujące z płaszczyzną prowadzącą w korpusie;

 przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;

 końcówki zasuwy – trzon + gniazdo: bezgwintowy system połączenia np. Supa Lock;
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 zasuwa powinna posiadać możliwość podłączenia złączy z odejściem typu ISO do 

szybkiego włączenia rur PE oraz złączy gwintowanych np. do nawiercania.

 teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;  

Uwagi:

 Jako  równoważny  system  rur,  studni  i  kształtek  w  stosunku  do  zaprojektowanego

systemu z PVC-U SN min. 10, uznaje się system  rur, studni i kształtek wykonanych z PP

min. SN10 w oparciu o normę PN-EN 1852 lub studni PP wykonanych z litego materiału

metodą  wtrysku  o  charakterystyce  wytrzymałościowej  nie  mniejszej  niż  dla  rur

kanalizacyjnych. Wymaga zastosowania jednolitego systemu z PVC-U lub z PP. 

 Nie zezwala się na zastosowanie rur  i  studni  wykonanych o innej  niż  litej  konstrukcji

ścianek.

 Wszystkie parametry techniczne muszą być zawarte w Aprobacie Technicznej. 

3.2.1.2. Warunki realizacji sieci sanitarnych

 Rurociągi  i  kanały  należy  budować  od  najniższego  punktu  i  układać  zgodnie  z

zaprojektowanym spadkiem, na całej długości w wykopie wąsko przestrzennym szalowanym,

przy jednoczesnej starannym zabezpieczeniu istniejących sieci.

 Prace  budowlane  należy  prowadzić  w  odwodnionych  wykopach  suchych  w  powiązaniu  z

profilami podłużnymi projektowanych kanałów oraz planami zagospodarowania .

 Rury należy układać w wykopie a następnie zasypywać zgodnie z normami branżowymi oraz z

instrukcjami dostarczonymi przez ich producenta.

 Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na

co najmniej 1/4 obwodu do podsypki.

 W miejscach  łączenia  rur  (pod  kielichami  i  łącznikami),  w  podłożu  należy  wykonać  niecki

montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza ;

 Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 5 cm.

 Przewiduje  się,  że  w  miejscach  występowania  wody  gruntowej  odwodnienie  za  pomocą

drenażu w dnie wykopu,

 W obrębie  dróg  wykopy  i  przejścia  poprzeczne  należy  wykonać  warunkami  technicznymi,

wydanymi przez ich administratorów,

  W przypadku, gdy w poziomie posadowienia kanałów wystąpią grunty nie budowlane należy je

wymienić - aż do warstwy gruntu nośnego.

  Prace  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  przewodów,  budowli  i  drzew  prowadzić

ręcznie.
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  Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, realizować z chwilą ich

odkrycia  w  trakcie  głębienia  wykopu  budowlanego.  Nie  pozostawiać  tych  przewodów  bez

koniecznego podparcia.  Zaleca się czasowe wyłączenie z eksploatacji  przewodów na czas

realizacji prac związanych z ubezpieczaniem ścian wykopu. Wykopy pod rurociągi usytuowane

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych prowadzić krótkimi odcinkami

i zabezpieczyć na całej długości wykopu zwartą obudową. Wszystkie prace specjalistyczne,

wyszczególnione  w  tej  dokumentacji  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osób

uprawnionych.

  Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736 . 

3.2.1.2.1.Wykopy- roboty ziemne
Projektowane kanały układane będą w wykopach otwartych o ścianach pionowych szalowanych.

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  należy  wytyczyć  w  terenie  trasę  projektowanych  sieci

kanalizacyjnych oraz bezwzględnie wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w porozumieniu z

jego  właścicielem.  Rurociągi  należy  układać  wyrównanej  na  podsypce  z  średnioziarnistego

piasku  o  grubości  warstwy  min  10  cm.  Projektuje  się  całkowitą  wymianę  gruntu  na  grunty

nośne /piasek średnioziarnisty/.

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  sprzętem  mechanicznym  a  w  pobliżu  uzbrojenia  ręcznie.

Zabezpieczenie  ścian  wykopów  budowlanych  należ  dostosować  do  istniejących  warunków

gruntowo-wodnych  podłoża,  średnicy  i  długości  montażowych  rur,  głębokości  i  szerokości

wykopów. Układanie kanałów rurociągów należ prowadzić w wykopach wąsko-przestrzennych,

umocnionych  obudową,  metodą  pogrążania  do  wymaganej  głębokości.  Zabezpieczenie

wykopów profilami stalowymi do pionowego umacniania ścian, rozpartymi rozporami.

3.2.1.2.2.Skrzyżowania z obcymi sieciami
Z uwagi na występujące w obszarze projektowanej inwestycji uzbrojenie, podziemne wszystkie

odkopane  sieci  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  wymaganiami  użytkowników  podanymi  w

uzgodnieniach.

3.2.1.2.3.Odwodnienie wykopów
Na odcinkach gdzie woda gruntowa znajduje się powyżej posadowienia kanałów przewiduje się

bezpośrednio z wykopu.  Metodę odwadniania wykopu oraz czas odwadniania Inspektor nadzoru

powinien  określić  w  oparciu  o  opinię  uprawnionego  geologa  na  podstawie  rzeczywistych

warunków jakie wystąpią w trakcie realizacji.

3.2.1.2.4.Montaż kanałów i rurociągów.
Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać zasad określonych w instrukcjach

producenta.  Przewody  należy  układać,  tak  aby  możliwe  było  odczytanie  oznaczeń

identyfikacyjnych rur.
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3.2.1.2.5.Odbiór techniczny kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
Kanalizację  grawitacyjną  i  tłoczną  należy  wykonać  i  odebrać  zgodnie  z  normą PN-EN-1610

natomiast wodociągową zgodnie z PN-EN 805. Przy odbiorze należy szczególna uwagę na:

 posadowienie kanałów i rurociągów,

 szczelność kanałów i studni,

Po wyczyszczeniu kanałów metodą hydrodynamiczną przeprowadzić inspekcję kamerą video. W

czasie inspekcji TV należy zarejestrować i udokumentować:

 połączenia rur,

 miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów,

 sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni,

Z  przeprowadzonej  inspekcji  telewizyjnej  należy  wykonać  i  przekazać  Zamawiającemu

dokumentację, która obejmie:

 zapis na nośniku danych z opisem miejsca inspekcji,

 zdjęcia złącz

 sprawozdanie z przeglądu (zawierające m.in.: pomiar spadków kanałów, bieżący pomiar

odległości, wykres poziomy rurociągu, ocenę wykonania kanału)

3.2.1.2.6.Ogólne warunki realizacji obiektów liniowych.
 Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  należy  wytyczyć  i  trwale  oznaczyć

charakterystyczne  punkty  obiektów  oraz  wykonać  elementy  związane  z

zagospodarowaniem placu budowy. Następnie wykonać wykopy. 

 Montaż kanałów i wykonać zgonie z dokumentacją projektową. Zarówno wykopy, jak i

prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP.

 Montaż rurociągów przeprowadzić przy pomocy przenośnych wciągników.

 Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i budowlanego.

 Przed  rozpoczęciem  montażu  dokonać  sprawdzenia  stanu  urządzeń  i  armatury

przeznaczonej do wbudowania .
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4.Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

 NAZWA  
 INWESTYCJI

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I
PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI”

 ZADANIE BUDOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 
ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 KATEGORIA  
 OBIEKTU 
 BUDOWLANEGO

Kategoria XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe

 ADRES 
 INWESTYCJI

OBRĘB: 101806_2.0007 Kolonia Sokolniki -  DZIAŁKI EW.: 218/1, 226/1, 266
OBRĘB: 101806_2.0001 Sokolniki, DZIAŁKI EW.: 1594, 1595/1, 1245/1, 1309, 1235,

1371/2

OPRACOWAŁ:
Imię i nazwisko

/ 
ADRES

Specjalność i numer posiadanych uprawnień
budowlanych

Data 
opracowania

mgr inż. Waldemar Krząstek

ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

Uprawnienia budowlane  do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych.

Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06

20.02.2017r.

Strona 20



Przedmiotem  inwestycji  jest  opracowanie  dokumentacji  technicznej,  służącej  do  opisu

przedmiotu zamówienia na robotę budowlaną pn. „„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  I  PRZYKANALIKAMI  W  MIEJSCOWOŚCI  SOKOLNIKI””.  Zakres

niniejszego  opracowania  obejmuje  projekt  nawierzchni  jezdni,   chodnika  oraz  zjazdów  na

przyległe  działki  wraz  z  systemem  odwodnienia  pasa  drogowego.  Budowy  sieci  kanalizacji

sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej.

Budowa realizowana będzie  metodą tradycyjną w wykopach otwartych.  Na cykl technologiczny

robót składać się będą 4 operacje:

 czynności  przygotowawcze  jak:  zagospodarowanie  placu  budowy,  pomiary,  transport

materiałów do strefy montażowej,

 ewentualne odwodnienie wykopów

 roboty ziemne, budowlane-montażowe

 wykonanie podbudowy i nawierzchni ,

 roboty wykończeniowe.

Operacje  powinny  być  wykonywane  przez  jedną  lub  kilka  brygad  w  składzie  min.  trzech

robotników,  w  tym  jeden  monter  i  dwóch  pomocników.  Ilość  brygad  należy  uzależnić  od

narzuconego tempa robót i stopnia mechanizacji.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W strefie prowadzonych robót znajdują się:

•  drogi publiczne o nawierzchni nieutwardzonej,

3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Roboty nie będą prowadzone w warunkach ruchu pojazdów i pieszych.

4.  Wskazania  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji

robót budowlanych

Przewidywanym zagrożeniem przy wykonywaniu przedmiotowych robót jest:

 zasypanie pracownika w wykopie przy braku zabezpieczenia ścian przed obsunięciem się

lub obciążeniem klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu

 upadek pracownika lub osoby postronnej  do wykopu przy braku wygrodzenia wykopu

balustradami bądź braku przykrycia wykopu
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 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy braku wygrodzenia strefy

niebezpiecznej

 najechanie na pracownika przez samochód w ruchu publicznym

 porwanie  prądem  spowodowane  uszkodzeniem  niezinwentaryzowanych  kabli

energetycznych

Wymogi bezpieczeństwa:

 przed rozpoczęciem robót ziemnych należy podjąć wszystkie możliwe działania mające

na celu zidentyfikowanie i zaznaczenie w terenie tras urządzeń podziemnych,

 teren  objęty  wykonawstwem  robót  należy  w  miarę  możliwości  ogrodzić  i  oznakować

tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,

 zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeśli

ściany są nieumocnione,

 jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1.0m od poziomu terenu, należy wykonać

zejście  (wejście)  do  wykopu.  Odległość  pomiędzy  zejściami  do  wykopu  nie  powinna

przekraczać 20m,

 przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć przy

maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne zagrożenie wypadkowe,

wynoszącą min. 6m,

 przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie niezinwentaryzowanych

instalacji  wodociągowych,  kanalizacyjnych,   elektrycznych,  telefonicznych,  należy

zapewnić fachowy nadzór, a osoba nadzorująca roboty jest obowiązana w porozumieniu

z  właściwymi  jednostkami  (właścicielami  instalacji)  określić  odległości  od  instalacji,  w

jakich można bezpiecznie wykonywać te roboty, w pionie i poziomie,

 w razie przypadkowego odkrycia, w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek wymienionych

wyżej instalacji - należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia

tych  instalacji  i  określenia  czy  i  w  jaki  sposób  jest  możliwe  dalsze  bezpieczne

prowadzenie robót,

 składowanie ziemi w pobliżu wykopu bez zabezpieczenia jest dozwolone pod warunkiem

zachowania takiej odległości, aby nie zachodziła obawa obsuwania się skarp,

 przy  zagęszczaniu  gruntu  ubijakami  mechanicznymi  miejsce  pracy  należy  ogrodzić

zaporami przenośnymi,

 w miejscu wykonywania w/w prac zabrania się prowadzenia jakichkolwiek innych prac

oraz przebywania osób postronnych, pracownicy obsługujący zagęszczarki mechaniczne

powinni zmieniać się nie rzadziej, niż co pół godziny.

Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych

lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi. Wszelkie prace
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budowlane prowadzone przy drogach publicznych stwarzają dodatkowe zagrożenia dla ruchu

drogowego i dlatego:

 dla każdej kolizji należy powiadomić jej „gestora” i mieć jego uzgodnienie,

 miejsce  budowy  oznakować  znakami  drogowymi,  barierkami,  oświetlić  światłami

ostrzegawczymi w nocy zgodnie z zatwierdzonym projektem,

 pracownicy wykonujący pracę w pasie drogowym muszą być wyposażeni w kamizelki

ostrzegawcze.

5. Działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

5.1. Szkolenia w zakresie bhp

A) wszyscy zatrudnieni na stałe pracownicy muszą legitymować się podstawowym i okresowym

szkoleniem bhp,

B)  pracownicy  nowo  przyjęci  przechodzą  szkolenie  wstępne  czyli  instruktaż  ogólny  bhp  z

odpowiednim  zaświadczeniem,  potwierdzonym  przez  pracownika  i  odnotowanym  w  aktach

osobowych,

C)  kierownik budowy oraz mistrz budowlany,  stosownie do zakresu obowiązków,  na bieżąco

precyzuje  zagrożenia  jakie  mogą wynikać  z  prac  wykonywanych  w danym dniu  roboczym i

przekazuje je podległym pracownikom w ramach stanowiskowego szkolenia bhp.

5.2. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

A)  na  każdym  placu  budowy  muszą  być  dwie  osoby  przeszkolone  w  zakresie  udzielania

pierwszej pomocy ofiarom wypadków,

B) na  placu  budowy  należy  urządzić  w  miejscu  oznaczonym  punkt  pierwszej  pomocy

przedlekarskiej wyposażony w apteczkę,

C) do obsługi w/w punktu wyznaczyć przeszkolonych pracowników,

D) jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w

miejscu pracy powinna znajdować się apteczka przenośna,

E) w przypadkach nie cierpiących zwłoki, o ile stan poszkodowanego na to pozwala, zapewnić

szybki przewóz chorego do szpitala lub pogotowia (kierownictwo budowy dostarcza dostępne

środki lokomocji),

F)  na  budowie  wywiesić  w  widocznych  miejscach  wykazy  zawierające  adresy  i  numery

telefoniczne:

 najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego,

 najbliższej straży pożarnej,

 komisariatu policji,

G) powyższe dane powinien znać każdy pracownik nadzoru technicznego.

5.3. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej
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A) wszyscy pracownicy zatrudnieni  na placu budowy wykonują pracę w wydanej  im odzieży

roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony

indywidualnej,

B) pracownicy zatrudnieni przy pracach w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wyposażeni są

dodatkowo w sprzęt ochrony osobistej:

 obsługa  zagęszczarek  do  gruntu  wszystkich  typów  -  ochraniacze  słuchu,  rękawice

antywibracyjne,

 operatorzy maszyn i urządzeń – ochraniacze słuchu.

C) pracownicy nie stosujący odzieży i sprzętu ochronnego wymaganego na stanowisku pracy

będą karani karami dyscyplinarnymi.

5.4. Składowiska materiałów

A)  na  placu  budowy  wyznaczyć  miejsca  do  składowania  materiałów  zgodnie  z  projektem

organizacji budowy,

B) teren składowiska utwardzić i odwodnić,

C) odległość składowania materiałów nie powinna być mniejsza niż:

 0,75 m od ogrodzenia i zabudowań,

 5,0 m od stałego stanowiska pracy,

D) składowiska zlokalizować w odpowiedniej odległości od linii elektroenergetycznych.

5.5. Ochrona przeciwpożarowa na placu budowy

Postępować zgodnie z:

A) instrukcją na wypadek miejscowego zagrożenia, awarii, pożaru mającego wpływ

Na środowisko naturalne,

B) instrukcją przeciwpożarową dla zaplecza budowy.

5.6. Oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

Zalecenia,  co  do postępowania,  rodzaju  oznakowania  są realizowane zgodnie  z  wytycznymi

władzy  terenowej.  Wszystkie  odcinki  liniowe  są  zabezpieczone  barierami  ochronnymi  i

oznakowane tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach.

6.  Kierownik    budowy  jest  obowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie,  przed  

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”) -  zgodnie z

rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz 1126).

w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu

bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zachodzą  przypadki  określone  w  §  6.  ww.

rozporządzenia.
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5.Organizacja ruchu zastępczego oraz obsługa komunikacyjna 
inwestycji

Organizacja  ruchu  zastępczego  stanowi  odrębne  opracowanie  i  zostanie  opracowana  przez

Wykonawcę  robót  wyłonionego  w  drodze  przetargu  publicznego.  Przewiduje  się  obsługę

inwestycji z istniejącego układu drogowego. Wykonawca robót zobowiązany jest do prowadzenia

robót w sposób umożliwiający dostęp do nieruchomości sąsiadujących z obszarem inwestycji.

6.Wnioski końcowe

 Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi oraz

przepisami BHP.

 Wytyczenie sieci  w terenie należy zlecić uprawnionym służbom geodezyjnym i  należy

dokonać  sprawdzenia  zgodności  wykonywanych  sieci  z  projektem  pod  względem

usytuowania w pionie i poziomie. Odstępstwa od projektu wykraczające poza tolerancję

dopuszczoną przepisami winny uzyskać akceptację Użytkownika.

 Przed zgłoszeniem do odbioru należy wykonać inwentaryzację geodezyjną i przedłożyć

dokumenty pomiarowe oraz potwierdzenie pomiaru branżowego.

Uwaga! 

1. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót  wskazywałaby  w  odniesieniu  do  niektórych  materiałów  i  urządzeń  znaki

towarowe  lub  pochodzenie  Zamawiający,  zgodnie  z  art.  29  ust.  3  ustawy  Pzp,

dopuszcza  składanie  „produktów”  równoważnych.  Wszelkie  „produkty”

pochodzące  od  konkretnych  producentów,  określają  minimalne  parametry

jakościowe  i  cechy  użytkowe,  jakim  muszą  odpowiadać  towary,  aby  spełnić

wymagania  stawiane  przez  Zamawiającego  i  stanowią  wyłącznie  wzorzec

jakościowy  przedmiotu  zamówienia.  Poprzez  zapis  dot.  minimalnych  wymagań

parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w

ogólnie  dostępnych źródłach,  katalogach,  stronach internetowych producentów.

Operowanie  przykładowymi  nazwami  producenta,  ma  jedynie  na  celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego

rozwiązania.  Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma

wyłącznie  charakter  przykładowy.  Zamawiający,  przy  opisie  przedmiotu

zamówienia,  wskazując  oznaczenie  konkretnego  producenta  (dostawcy)  lub

konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach

jakościowych  i  cechach  użytkowych,  co  najmniej  na  poziomie  parametrów

wskazanego  produktu,  uznając  tym  samym  każdy  produkt  o  wskazanych
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parametrach  lub  lepszych.  W  takiej  sytuacji  Zamawiający  wymaga  złożenia

stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.  Będą

one  podlegały  ocenie  autora  dokumentacji  projektowej  oraz  Zamawiającego.

Materiały te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji

„równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

Opracował zespół projektowy:

mgr inż. Waldemar Krząstek

Projektant Sanitarny - Uprawnienia projektowe nr WKP/0265/POOS/06

inż. Paweł Walczak

Sprawdzający branży sanitarnej - uprawnienia projektowe Nr 479/82/WBPP
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7.ZAŁĄCZNIKI
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1 Uprawnienia zespołu projektowego

2 Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Sokolniki, GKO 7011.2.2015

3 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – decyzja nr 

3/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku wydana przez Wójta Gminy Sokolniki pismem nr 

GKO.6220.3.6.2015.

4 Opinia ZUDP nr GN.6630.1.10.2017  z dnia 15/02/2017

5 Uzgodnienie RZECZOZNAWCY D/S PPOŻ

6 Opinia geotechniczna
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1 Wstęp

Niniejsze opracowanie wykonane zostało przez maGeo  – Usługi Geologiczne  

Andrzej Keczmerski, 63-700 Krotoszyn, ul. Bohaterów Monte Cassino 3 na 

lecenie: AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek, ul. Sportowa 6, 

63 – 510 Mikstat.

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych oraz 

ustalenie parametrów geotechnicznych gruntów zalegających w podłożu 

projektowanej kanalizacji z przepompowniami i przykanalikami w Sokolnikach. 

Wstępnie założono posadowienie bezpośrednie na głębokości ok. 1,0 – 5,0 m p.pt. 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zał. 

1.1.) oraz wycinku Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 

(zał. 1.2.) .

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac geologicznych, 
sposób interpretacji i przedstawienia wyników

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano: 

1. Prace geodezyjne

2. Wiercenia badawcze

3. Sondowania gruntów sondą dynamiczną SLVT

4. Opracowanie kameralne uzyskanych wyników

Zakres badań został ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w 

dowiązaniu do istniejącej sytuacji. Rzędne wysokościowe ustalono w oparciu o 

mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1 : 500.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostały za pomocą wiertnicy mechanicznej, udarowo

obrotowej, świdrem spiralnym o średnicy 135 mm. Prace terenowe wykonano 

27 sierpnia 2015 r. W ramach tych prac wykonano 3 wiercenia badawcze o 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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głębokości 5,0 – 5,5 m p.p.t. Łączny metraż wyniósł 16,0 m.b. Punkty wierceń 

rozmieszczone zostały zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze 

przewidzianym pod inwestycję. Lokalizację punktów wierceń przedstawiono na 

mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 (zał. 1.1.).

Wiercenia oraz związane z nimi badania prowadzone były pod stałym dozorem osób

posiadających uprawnienia z zakresie nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej 

Keczmerski).

W czasie wykonywania wierceń prowadzono badania makroskopowe 

przewiercanych gruntów oraz obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiarów i badań, likwidowano poprzez 

zasypanie urobkiem.

Wyniki wierceń przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych 

(zał. 4.1.- 4.3.).

2.3 Sondowania gruntów sondą SLVT

Wykonano 2 sondowania sondą SLVT przy otworze badawczym (nr 1, 3). Zbadano 

stopień zagęszczenia i wytrzymałość gruntu spoistego na ścinanie w przedziale 

1,0 – 5,5 m p.p.t.

Sondowanie SLVT przeprowadza się zgodnie z normą PN-74/B-04482 i PN04452 

jak dla sondy lekkiej SD-10 (DPL).

Procedura badawcza dla SD-10 polega na pomiarze zagłębiania końcówki o 100 mm

(liczba uderzeń NK). 

Na podstawie pomiaru liczby uderzeń NK można określić stopień zagęszczenia ID wg

zależności: 

ID = 0,429 log N10+0,071

gdzie:

N10  - liczba uderzeń na 10 cm zagłębienia sondy

W trakcie sondowania typu SLVT rejestracji podlegała ilość uderzeń sondy na 0,1 m

wpędu końcówki krzyżakowo-stożkowej o wymiarach d = 0,04 m i h  = 0,08 m w 

celu oceny zagęszczenia gruntów sypkich.

Wytrzymałość gruntu na ścianie określono na podstawie zależności:

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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gdzie:

M  - moment obrotowy, dla którego następuje ścięcie gruntu na danej głębokości 

wyrażony w [ Nm]

a - korekta wartości odczytanego momentu obrotowego określona podczas 

cechowania klucza dynamometrycznego (=0,88).

W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowań SLVT – w piaskach 

(wyliczenie stopnia zagęszczenia) i w gruntach spoistych (wyliczenie stopnia 

plastyczności i wskaźnika konsystencji). 

Wyniki sondowania przedstawiono na zał. 5.1. - 5.2.

2.4 Sposób udokumentowania wyników

W oparciu o wyniki wykonanych badań terenowych (wierceń, sondowań) 

opracowana została wynikowa opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań 

podłoża gruntowego, zawierająca załączniki graficzne wymienione w spisie treści 

oraz niniejszy komentarz. Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

3 Położenie i zagospodarowanie oraz ukształtowanie terenu 
badań

3.1 Położenie i zagospodarowanie terenu

Teren badań stanowią pobocza dróg w Sokolnikach. Lokalizację terenu badań 

pokazano na wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zał. 1.1.). 

Planowane obiekty będą na terenie należącym do inwestora.

3.2 Ukształtowanie

Badany teren położony jest w południowo – wschodniej części Kotliny Grabowskiej.

Jest to nieckowate obniżenie z dnem wysłanym piaskami lodowcowo - rzecznymi, 

oraz występującymi wydmami. To obszar powstały w wyniku działalności procesów

akumulacyjnych Zlodowacenia Środkowopolskiego i erozyjno-akumulacyjnej 

działalności wód płynących. W okolicy terenu badań morfologia została 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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ukształtowana przez wpływ lodowca. Morfologia jest płaska lub lekko falista, 

wykazuje spadek w kierunku zachodnim, czyli pobliskiego cieku wodnego. Aktualna

powierzchnia terenu w miejscu projektowanych obiektów została sztucznie 

wyrównana i nadsypana i kształtuje się na poziomie ok. 170,60  do 189,65 m n.p.m. 

4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej 

Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 732 Skomlin – zał. 1.2.) można stwierdzić, że 

głębsze podłoże jest reprezentowane w rejonie badań przez plejstoceńskie gliny 

morenowe w kilku seriach, na których spoczywają lub je rozdzielają piaski 

wodnolodowcowe. W części wschodniej stwierdzono też mułki zastoiskowe. Na 

wierzchu we wszystkich otworach spoczywają holoceńskie nasypy.

5 Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie od powierzchni 

następujących utworów:

1) Holoceńska warstwa osadów antropogenicznych zmiennej miąższości – ok. 

1,3 – 2,6 m.

 warstwa I – nasypy niekontrolowane, piaszczysto– humusowe. Ze 

względu na zmienny charakter ww. utworów nie określono 

parametrów geotechnicznych i grunty te zostały uznane za nienośne. 

Wiek nasypów oszacowano na kilka do kilkadziesiąt lat.

2) Plejstoceńska warstwa osadów wodnolodowcowych zmiennej miąższości 

wykształconych jako piaski, występujące poniżej nasypów, zalega na 

glinach morenowych lub mułkach. Może zawierać soczewki mułków.

 warstwa IIa – piaski drobne i pylaste, średniozagęszczone, o stopniu 

zagęszczenia ID ~ 0,50, wilgotne i mokre,

 warstwa IIb – gliny przewarstwione pyłem, wilgotne, plastyczne, 

o stopniu plastyczności IL ~ 0,30, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,70, 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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wilgotne, (symbol geologicznej konsolidacji „C”).

3) Plejstoceńska warstwa osadów zastoiskowych wykształconych jako mułki 

zalegają poniżej piasków wodnolodowcowych, nie zostały przewiercone do 

głębokości rozpoznania.

 warstwa III – pyły piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o stopniu 

plastyczności IL ~ 0,35, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,65, wilgotne, 

(symbol geologicznej konsolidacji „B”). 

4) Plejstoceńska warstwa osadów morenowych „górnych” wykształconych 

jako gliny, występujące poniżej nasypów lub piasków wodnolodowcowych, 

zalegają na osadach wodnolodowcowych „dolnych” lub glinach 

morenowych „dolnych”.

 warstwa IVa – gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o stopniu 

plastyczności IL ~ 0,35, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,65, wilgotne, 

(symbol geologicznej konsolidacji „B”),

 warstwa IVb – gliny piaszczyste, wilgotne, plastyczne, o stopniu 

plastyczności IL ~ 0,30, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,70, wilgotne, 

(symbol geologicznej konsolidacji „B”),

 warstwa IVc – gliny zwięzłe, wilgotne, plastyczne, o stopniu 

plastyczności IL ~ 0,26, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,74, wilgotne, 

(symbol geologicznej konsolidacji „B”),

 warstwa IVd – gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, 

o stopniu plastyczności IL ~ 0,24, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,76, 

wilgotne, (symbol geologicznej konsolidacji „B”).

5) Plejstoceńska warstwa osadów wodnolodowcowych wykształconych jako 

piaski, występujące poniżej glin morenowych „górnych”, nie zostały 

przewiercone do głębokości rozpoznania.

 warstwa V – piaski drobne, zagęszczone, o stopniu zagęszczenia 

ID ~ 0,68, wilgotne i mokre.

6) Plejstoceńska warstwa osadów morenowych „dolnych” wykształconych jako

gliny, występujące poniżej glin morenowych „górnych”, nie zostały 

przewiercone do głębokości rozpoznania.

 warstwa VI – gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne, o stopniu

plastyczności IL ~ 0,20, wskaźniku konsystencji IC ~ 0,80, wilgotne, 

(symbol geologicznej konsolidacji „A”).

Szczegółowo uzyskane wyniki przedstawiono na kartach dokumentacyjnych 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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otworów geotechnicznych (zał. 5.1. - 5.3.) oraz zestawiono w tabeli „Legenda do 

przekrojów oraz parametry geotechniczne gruntów” (zał. 3.). Wartości parametrów 

ID, IL, IC, tfu wyznaczono in situ metodą A w terenie, zaś wartości parametrów 

normowych zawartych w tabeli, określono metodą B (korelacyjną) w odniesieniu do

cechy wiodącej:

 stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki sondowania SLVT 

(ścinanie), wyniki badań makroskopowych przeprowadzonych w 

terenie (w gruntach spoistych),

 stopień zagęszczenia ID – w oparciu o wyniki sondowań 

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich).

5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wierceń pozwalają stwierdzić, 

że w podłożu projektowanej kanalizacji do głębokości 5,50 m p.p.t., woda gruntowa 

występuje jako poziom wodonośny w piaskach wodnolodowcowych lub 

przewarstwień w obrębie glin. Zwierciadło ma charakter swobodny lub napięty przez

gliny, zostało nawiercone na głębokości 2,4 – 5,4 m p.p.t., stabilizuje się na 

głębokości 2,35 – 3,0  m n.p.m. zależnie od morfologii terenu.

Obserwacje zwierciadła wód gruntowych przeprowadzano w dniu 27 sierpnia 2015

w suchym okresie  roku,  po  wielomiesięcznej  suszy.  Należy dopuścić  możliwość

wahania  poziomu zwierciadła  (wzrost  –  szacunkowo + 1,00 m)  po intensywnych

opadach, w mokrych okresach roku. 

6 Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

1) W podłożu badanej działki występują osady czwartorzędowe – holoceńskie, 

plejstoceńskie, których charakterystykę przedstawiono w tabeli (zał. 3.) oraz

rozdziale 5.1. Podłoże należy uznać za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej,

a warunki gruntowe zaliczono do prostych warunków gruntowych.

3) Nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystną do posadowienia 

bezpośredniego projektowanych obiektów. W trakcie wykonywania prac 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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fundamentowych należy je usunąć.

4) Grunty rodzime warstwy IIa, IVb, IVc, IVd, V, VI posiadają korzystne 

parametry mechaniczne.

5) Grunty rodzime warstwy IIb, III, IVa posiadają nieco obniżone parametry 

mechaniczne ze względu na podwyższony stopień plastyczności, co należy 

uwzględnić w procesie projektowym.

6) Obliczenia statyczne bezpośredniego posadowienia wykonać należy zgodnie

z zaleceniami   Normy  PN-EN 1997-1:2008,  oraz  PN - 81 / B – 03020,

przyjmując parametry geotechniczne gruntów podane w tabeli na zał. 3.

7) Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z  PN - 81 / B – 03020  wynosi

HZ = 0,80 m p.p.t.

8) Woda gruntowa nie występuje w zakładanym poziomie posadowienia, 

dlatego nie powinna utrudniać wykonania robót fundamentowych. W 

przypadku głębszego posadowienia lub mokrym okresie mogą jednak 

wystąpić problemy – wzrost zwierciadła wód.

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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Rzędna: 189.65 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-08-27
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ SLVT

Profil numer 3

Zał.Nr: 5.2.

Sonda Nr: 2

Miejscowość: Skolniki, Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej System wiercenia: 

Rzędna: 170.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2015-08-27
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