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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Podstawą opracowania projektu budowlano – wykonawczego jest: 
 
- Miejscowy plan zagospodarowania Gminy Pokój 
- Ustawa nr 414 z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz. U. 89 z 25 sierpnia 1994 r 

Rozdział 4. art. 33, 34. 
- Zarządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa nr 30 z 30 grudnia  
 1994 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozdz. 2, 3. 

 
Zakres opracowania. 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlano – wykonawczy odwodnienia budowanego 
ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Pokój 

 
2. PRZEDMIOT I ROZMIAR INWESTYCJI. 
 

Przedmiotem inwestycji jest projekt kolektora kanalizacji deszczowej Ø 300 ÷ 
600 mm w pasie budowanego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej w 
miejscowości Pokój wraz wpustami oraz urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe. 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje: 
 Kanalizacja deszczowa z rur Ø 600 mm, PP SN8, X-Stream L =   186,5 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur Ø500 mm, PP SN8, X-Stream L =   335,5 m 
 Kanalizacja deszczowa z rur Ø300 mm, PP SN8, X-Stream L =   185,0 m 
            Kanalizacja deszczowa z rur Ø600 mm, WTROS                         L =   5,5 m 
            Kanalizacja deszczowa z rur Ø500 mm, WTROS                         L =   3,5 m 

Kanalizacja deszczowa z rur Ø300 mm, WTROS                         L =   9,5 m 

 DrenaŜ z rur PVC  Ø 126 mm z otworami 2,5x5,0 mm  L= 513,0 m 
 Studzienki rewizyjne Ø 1200 mm     szt. –   26 
 Studzienki ślepa Ø 1200 mm                 szt. – 1 

 Przyłącza kanalizacyjne       szt. – 46 
z rur PVC (SN8) 200 L=369 m i 160 L = 3,5 m  

 Wpust ściekowy uliczny Ø 500 mm     szt. – 45 
Separator koalescencyjny przepływ. nom. do 40 l/s  
zintegrowany z osadnikiem       szt. – 1. 
 

3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA. 

Trasa projektowanego kolektora zlokalizowana jest głównie w pasie projektowanego 
chodnika, ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej 
oraz w pasie zieleni. W obrębie pasa drogowego występuje uzbrojenie w postaci istniejącej 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kabli  telekomunikacyjnych, elektrycznych i sieci 
energetycznej napowietrznej. Istniejące uzbrojenie pokazano na mapie sytuacyjno 
wysokościowej w skali 1:500 oraz profilach podłuŜnych projektowanej kanalizacji 
deszczowej.  

 
4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE O PRZYDATNO ŚCI GRUNTÓW DO CELÓW 

BUDOWY. 
 

Według opinii geotechnicznej w obrębie posadowienia projektowanego kolektora 
występują grunty piaszczyste. 
Badania nie wykazały zalegania wody gruntowej do głębokości 2,0 m w miejscu 
posadowienia kolektora. 
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5. PROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA TECHNICZNE. 
 
5.1. Rurociągi i uzbrojenie. 
 

Trasy kanałów pokazano na mapach zasadniczych w skali 1:500 w części graficznej 
opracowania. 
Kanalizację projektuje się z rur dwuściennych PP, SN8 - Dn 300 mm, 500 mm, 600 mm  
kielichowych ze zintegrowaną uszczelką gumową. Rury i kształtki ze specjalnie 
wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50% przy zachowaniu pełnej 
szczelności (wg wymagań PN-EN 476). wewnętrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dająca 
refleksów oślepiających kamerę podczas inspekcji telewizyjnej. 

 
Obliczenia wytrzymałości rur na obciąŜenia dynamiczne i posadowienie w wykopie 

dokonano dla rur dwuściennych PP X-Stream, prod. Wavin. Do zabudowy naleŜy zastosować 
rury o wytrzymałości nie mniejszej niŜ te, dla których wykonano obliczenia oraz takie, dla 
których dopuszczalne są tak płytkie posadowienia kolektorów. Przy wlotach z istniejących 
rowów naleŜ załoŜyć rury Ŝelbetowe WITROS 

Z uwagi na bardzo małe spadki podłuŜne przewodów kanalizacyjnych zaleca się 
częstsze okresowe czyszczenie sieci z zawiesin i osadów. 
Rury układać w gotowym wykopie na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej 
gr. 30 cm zagęszczonej i wzmocnionej cementem.  
 
WzdłuŜ projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej (od studzienki S4 do S22 i od rowu 
R14 do studzienki S25) naleŜy ułoŜyć drenaŜ z rur PVC φ 126 z otworami 2,5x5,0 mm. Rurę 
drenarską naleŜy owinąć geowłókniną i obsypać Ŝwirem o grubości 1-2,5 cm. 
Wody z odwodnienia naleŜy wprowadzić do studzienek kanalizacji deszczowej (zgodnie z 
częścią rysunkową). DrenaŜ pokazano na planie sytuacyjnym i profilach.  
Odległość rury drenarskiej od rury kanalizacyjnej powinna wynosić: 
- dla rury φ 500 – 50 cm, 
- dla rury φ 600 – 60 cm. 
 
5.2. Studzienki rewizyjne. 
 

Uzbrojeniem sieci są studzienki kanalizacyjne Ø 1200 mm typu P.V. 
z prefabrykowanych elementów betonowych i Ŝelbetowych z betonu klasy B-45. Są to studnie 
przełazowe umoŜliwiające wejście do studni w celu kontroli i konserwacji kanałów. 
Elementy studzienki kanalizacyjnej: 
 -  dno studni d = 1200    h = zmienne mm 
 -  płyta pokrywowa 1200/625 mm     h = 180 mm 

-  właz Ŝeliwny  Ø 600 mm Ŝeliwny kl. D400  z wypełnieniem betonowym 
 -  pierścień dystansowy  d = 625 mm   h = 60, 80, 100 mm 
Pierścień dystansowy słuŜy do regulacji osadzenia włazu. 
Zamawiający powinien określić w zamówieniu podstawowe dane do skompletowania 
studzienki: 

- typ studzienki (II) 
- wysokość studzienki. 
- typ uszczelek do łączenia elementów prefabrykowanych. 
- rodzaj wykonania materiałowego kinety.  
- dane dotyczące wykonania połączenia studzienki z kanałem odpływowym 

i kanałami dopływowymi. 
Prefabrykowane elementy studzienek ( z wyjątkiem pierścieni dystansowych ) łączone są za 
pomocą uszczelek. Typ uszczelki naleŜy określić w zamówieniu. 
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Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonuje się jako szczelne w stopniu 
uniemoŜliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek 
fabrycznie osadzone są króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych. 
Ściany studzienek zabezpieczyć Abizolem 2R + 2 Pg. 
 
5.3. Przykanaliki. 
 
Studzienka ściekowa składa się z kraty wpustu ulicznego Ŝeliwnego typu krawęŜnikowo-
jezdniowego (kl. D400) – wpustu oznaczone literą „p” oraz kraty wpustu ulicznego (kl. D400) 
– pozostałe wpusty,  kręgów betonowych Ø 500 mm, osadnika, płyty fundamentowej gr. 
15 cm, pierścienia odciąŜającego. 
Studzienka ściekowa ma za zadanie oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń ziarnistych 
mineralnych. 
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5.4.Urządzenia podczyszczające ścieki 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz. U. Nr 137/2006r., poz. 984), 
nakłada obowiązek oczyszczania ścieków opadowych z powierzchni szczelnych (w tym dróg 
wojewódzkich) w ilości 15 l/ha. W związku z tym do oczyszczania ścieków opadowych 
z omawianego terenu zaprojektowano układ technologiczny obejmujący:  

� separator koalescencyjny  o przepustowości nominalnej 40 l/osadnikiem, 
przepustowości maksymalnej 400 l/osadnikiem z wewnętrznym by-passem i 
zintegrowanym osadnikiem (np. AWAS typ WPSKB TAJFUN 40/400, gdzie 
40 – przepustowość nominalna separatora w l/s; 400 – przepustowość 
maksymalna separatora w l/s; 5  – pojemność osadnika w m3) 

Jakość ścieków odprowadzanych do odbiorników musi spełniać wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – (Dz. U. Nr 137/2006r., poz. 984), tzn.: 
zawiesina ogólna    –  do 100 mg/l 
substancje ropopochodne –  do 15 mg/l 

Dobrany separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i wewnętrznym by-
passem o przepustowości nominalnej do 40 l/s jest urządzeniem do oczyszczania ścieków 
opadowych odprowadzanych z powierzchni naraŜonych na zanieczyszczenia substancjami 
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olejowymi, zawierającymi znaczne ilości zawiesin, zwłaszcza z dróg oraz powierzchni 
parkingowych. 
Zaprojektowany układ technologiczny oczyszczania ścieków opadowych gwarantuje wysoki 
stopień skuteczności oczyszczania ścieków opadowych w zakresie zawiesiny ogólnej 
i substancji ropopochodnych (na poziomie 95÷98%).  
Zaprojektowany separator to separator benzynowo-koalescencyjny ze zintegrowanym 
osadnikiem, wykorzystujący róŜnicę cięŜaru właściwego substancji ropopochodnych, wody i 
zawiesin sedymentacyjnych oraz zjawisko koalescencji hydrodynamicznej. Standardowo 
wyposaŜony jest w samoczynne zamknięcie odpływu opadające przy osiągnięciu granicznej 
warstwy „filmu” olejowego w separatorze.  

Wszystkie składowe elementy instalacji (osadnik szlamowy, separator koalescencyjny, 
wewnętrzny kanał odciąŜający) umieszczono w jednym monolitycznym zbiorniku. Daje to 
oszczędność miejsca, zmniejsza koszt prac ziemnych, eliminuje dodatkowe połączenia 
rurowe. 

Dodatkowe zalety przy uŜytkowaniu separatorów metody nowoczesnej to: 

- wysoka sprawność 

- brak filtrów, których czyszczenie i wymiana jest pracochłonna 

- oddzielony olej moŜna usuwać bez przerywania pracy urządzenia 

Sprawność oczyszczania separatorów koalescencyjnych, przy przeciętnych zawartościach 
substancji oleistych i ropopochodnych występujących w dopływających ściekach, wynosi 
97%. Przy zawartości 0,5 % oleju w stosunku do przepływu nominalnego pozostałość 
resztkowa węglowodorów na odpływie wynosi 5 mg/dm3 (wg testu normy DIN 1999). 
Ścieki oczyszczone na zaprojektowanych układach technologicznych będą charakteryzować 
się stęŜeniami zanieczyszczeń na max. poziomie: 
- zawiesina ogólna    – do 40 mg/dm3 

- substancje ropopochodne  – do 7,5 mg/dm3 

Separator naleŜy posadowić na płycie fundamentowej z betonu B-10 o wymiarach 
4,5x3,0 m, grubości 15 cm. 
 Odbiornikiem ostatecznym ścieków deszczowych są rowy przydroŜne.  
 
5.4.1. Obliczenia ilości zanieczyszczeń 

Wody opadowe spłukują zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz 
zanieczyszczenia z produktów ropopochodnych mogących występować na powierzchniach 
utwardzonych a zwłaszcza drogach z uwagi na sposób ich eksploatacji. Ww. spłukiwane 
substancje stanowić będą główne źródło zanieczyszczenia wód opadowych. 
Średnie miarodajne stęŜenia zanieczyszczeń w ściekach opadowych spływających 
z analizowanego odcinka drogi, określone w oparciu o prognozę ruchu, która dla odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Pokój przewiduje natęŜenie ruchu na poziomie 3 
923 pojazdów/dobę w 2020r. oraz normę PN-S-02204:1997; kształtować się będą na 
poziomie: 

� średnie, miarodajne stęŜenie zawiesiny ogólnej wg tablicy 6: 
S  = [40+[(125-40)/5]*2,923] = 89,69 mg/dm3 
SZO  = 3,2/2 x S = 1,60 x 89,69 mg/dm3 
SZO  = 143,51 mg/dm3 
Przyjęto SZO  = 144,00 mg/dm3 

� średnie, miarodajne stęŜenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym: 
SE  = 0,08 x SZO = 0,08 x 144,00 mg/dm3 
SE  = 11,52 mg/dm3 

� średnie, miarodajne stęŜenie substancji ropopochodnych: 
Przyjęto na poziomie  SR=SE=12 mg/dm3 
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Obliczone powyŜej wartości charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń, 
jakie znajdują się w ściekach opadowych z dróg są teoretycznymi wartościami średnimi.  

Odprowadzane ścieki opadowe muszą odpowiadać warunkom określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006r., poz. 984). Mając na 
względzie, Ŝe mamy do czynienia z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni jezdnych drogi krajowej w myśl § 19 w/w Rozporządzenia Ministra 
Środowiska, ścieki opadowe i roztopowe powinny przed wprowadzeniem do wód lub do 
ziemi spełniać następujące wymogi jakościowe: 
- zawiesina ogólna    - do 100 mg/l 
- substancje ropopochodne  - do 15 mg/l 
 
Do oczyszczania ścieków opadowych z omawianego terenu zaprojektowano separator 
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i wewnętrznym by-passem, opisany szczegółowo 
w punkcie 5.4, który gwarantuje uzyskanie na odpływie do wód powierzchniowych 
normatywne stęŜenia zanieczyszczeń.  
 
6. SKRZYśOWANIE KOLEKTORA Z PRZESZKODAMI. 
 

Na trasie projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej oraz przykanalików 
wpustów występują skrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem. Głównie są to kable 
telekomunikacyjne, energetycznymi i przyłączami wody  
Istniejący kabel telekomunikacyjny w miejscu skrzyŜowania naleŜy zabezpieczyć rurą 
ochronną dwudzielną typu „Arot” 110 mm. W rejonie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 
(kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i przyłaczami) prace naleŜy prowadzić 
ręcznie ze szczególną ostroŜnością. 
W przypadku kolizji z przyłączami wodociągowymi naleŜy przełoŜyć niezbędny odcinek 
przyłącza, wymieniając przewód na PE odpowiedniej średnicy i łącząc z istniejącymi 
odcinkami za pomocą kształtek połączeniowych uniwersalnych. 
 
 
7. WYTYCZNE REALIZACJI. 
Klauzula  
Pracownia Projektowa „PROKOM” informuje, Ŝe w niniejszej dokumentacji istniejące 
uzbrojenie podziemne i nadziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę 
w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach 
lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliŜeń i prowadzenia 
robót ziemnych bez nadzoru. 
Wykonawca winien bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót; 

• zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji, 
• zapoznać się z wskazanymi normami, 
• zgłosić się do właściciela-uŜytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągów, linii napowietrznych, gazociągów itd.) w celu 
spisania notatki słuŜbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, 
terminów i technologii wykonania robót,  

• Wykonawca robót winien Ŝądać od właściciela dokładnego zlokalizowania jego 
uzbrojenia, 

• Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt ręcznymi przekopami kontrolnymi 
i wpisem do dziennika budowy, 

• W przypadku rozbieŜności stanu istniejącego z projektowanym, zawiadomić nadzór 
projektowy i inwestorski. 

Brak powyŜszych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii 
urządzeń. 
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7.1. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne naleŜy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-06050 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne.” oraz PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla wykopów 
wodociągowych i kanalizacyjnych”. Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę kolektora 
wytyczyć geodezyjnie w terenie. Wykopy przyjęto wykonać mechanicznie i ręcznie 
z odwozem gruntu na odległość 1,0 km o ścianach pionowych z umocnieniem wypraskami. 
Szerokość w dnie 1,00÷1,60 m. W zbliŜeniu do istniejącego uzbrojenia podziemnego 
i nadziemnego, pod nadzorem ich właściciela, wykopy wykonać ręcznie. Wykopy pozostałe 
prowadzić w sposób mechaniczny z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 5 km. 
Prowadzenie wykopów przewiduje się z podziałem na grunty piaszczyste i gliniaste. PodłoŜa 
pod rurociągi wykonać 30 cm z piasku i wzmocniony cementem. Po ułoŜeniu, rurociągi 
obsypać ręcznie 30 cm nad wierzch rury. Do obsypki naleŜy uŜyć wyłącznie gruntów 
piaszczystych, bez grud, korzeni i kamieni. Do zasypki i obsypki uŜyć gruntu sypkiego – 
piasku dowiezionego na plac budowy. Projektuje się wymianę gruntu na całym odcinku 
objętym zakresem opracowania. Całość zasypów zagęścić do wskaźnika 0,98. 
Roboty ziemne na potrzeby kanalizacji deszczowej naleŜy skoordynować z robotami 
ziemnymi przy remoncie drogi. 
 
7.2. MontaŜ kolektorów z rur PP 
 

MontaŜ rur dwuściennych z PP kielichowych prowadzić zgodnie z Instrukcją 
projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych 
i zaleceniami producenta oraz posiadające świadectwo jakości. Podczas wszystkich prac 
montaŜowych naleŜy zachować odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić niwelety dna wykopu oraz wykonać dołki 
montaŜowe w miejscach połączeń rur. MontaŜ kolektora naleŜy rozpocząć od najniŜszej 
rzędnej dna rurociągu tj. od studni oznaczonej symbolem S jednocześnie włączając 
projektowane przykanaliki. 
Rury naleŜy układać na podsypce piaskowej gr. 30 cm z zagęszczeniem. Zasypka ręcznie 
gruntem sypkim (piasek) warstwą 30 cm ponad wierzch rury, pozostałą część wykopu 
uzupełnić mechanicznie zagęszczając warstwami. 

Z uwagi na bardzo płytkie posadowienie kolektorów kanalizacji deszczowej naleŜy 
zwrócić szczególna uwagę na staranny montaŜ przewodów, dobre zagęszczenie gruntu oraz 
podbicie „pachwin” przewodów. 
 
7.3. Próba szczelności kolektora 
 
 W odbiorze na szczelność występują próby na: eksfiltrację i infiltrację wody. 
W pierwszej kolejności przeprowadza się próbę na eksfiltrację odcinkami pomiędzy 
studniami przy długości do 50,0 m. Osobno naleŜy sprawdzić szczelność studni. Złącza 
kielichowe powinny zostać odkryte. Woda do badanego odcinka musi byś doprowadzona 
z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napełniać kanału wodą pod ciśnieniem. Czas 
napełniania odcinka nie powinien byś krótszy od 1 h dla spokojnego napełnienia 
i odpowietrzenia przewodu. Czas próby powinien wynosić, co najmniej 8 h. Na złączach nie 
powinny pokazać się krople wody. Kolektor jest szczelny, jeŜeli dopełnienie ilości wody 
w rurociągu w czasie próby nie wynosi więcej niŜ 0,39 dm3/m2 powierzchni rury. 
W przypadku nieszczelnego złącza awarię usunąć, a próbę powtórzyć. 
Próbę na infiltrację przeprowadzić naleŜy w przypadku występowania wody gruntowej na 
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza się ją dla całego odcinka sieci od końcowej 
studzienki zgodnie z jego spadkiem. WiąŜe się to z przerwami odwodnienia wykopu. Próbę 
naleŜy wykonać zgodnie z PN – 92/B – 10735. 
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7.4. MontaŜ przykanalików z rur PVC 
 

MontaŜ rur PVC kielichowych prowadzić zgodnie z Instrukcją projektowania i 
budowy przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta. 
Do budowy kolektorów naleŜy stosować rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SN8), oraz 
posiadające świadectwo jakości. Podczas wszystkich prac montaŜowych naleŜy zachować 
odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić niwelety dna wykopu oraz wykonać dołki 
montaŜowe w miejscach połączeń rur.  
MontaŜ przykanalika naleŜy rozpocząć od najniŜszej rzędnej dna. 
Istniejącą nawierzchnię drogową naleŜy rozebrać i po wykonaniu przykanalika odtworzyć do 
stanu pierwotnego. 
Rury naleŜy układać na podsypce piaskowej gr. 30 cm z zagęszczeniem. Zasypka ręcznie 
gruntem sypkim ( piasek ) warstwą 30 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostałej części 
wykopu ręcznie z zagęszczeniem.  
 
 
8. WARUNKI BEZPIECZE ŃSTWA I HIGIENY PRACY. 
 

Wszystkie roboty związane z montaŜem sieci winny być prowadzone zgodnie 
z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót ziemnych, montaŜowych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
mechanicznego przy wykonywaniu instalacji technologicznych naleŜy przestrzegać przepisy 
z Rozporządzenia Ministra Infrastrukrury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. nr 47, Poz. 401 z 2003 r.). 
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