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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu dla zadania pt.: „Przebudowa  

ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Skarbimierz Osiedle”. Szczegółowe usytuowanie planowanej inwestycji przedstawiono na 

rys. nr 2  „Plan zagospodarowania terenu” w części rysunkowej. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Aktualne podkłady mapowe w skali 1:500, 

• inwentaryzacja w terenie inwestycji, 

• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skarbimierz Osiedle zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr 

XXIV/167/2005r. z dnia 28.01.2005r. 

• wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, 

 

1.3. Normy i przepisy 

 Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami 

i przepisami, a w szczególności: 

- Dz. U. nr 43, poz. 430 „Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków   technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie”. 

- Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 „Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych” (Dz. U. 
2007r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami)” 

- Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 „Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane” (tekst jednolity 
na podstawie Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami)” 

- Dz. U. 2012, poz. 462 „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego”. 

- Dz. U. nr 170, poz. 1393 „Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych.” 

- Dz. U. nr 220, poz. 2181 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunki ich umieszczania na drogach” - Załączniki 1-4 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

PN-83/B-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-62/B-8836-2 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
Warunki techniczne wykonania. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

Przebudowywana droga połoŜona jest miejscowości Skarbimierz Osiedle gm. 

Skarbimierz. Obecnie zapewnia komunikację mieszkańcom od numerów 12A do 19D  i jest 

rodzajem sięgacza ul. Akacjowej.  

 Droga obecnie posiada nawierzchnię z płyt betonowych o szerokości 4,0m. WzdłuŜ 

ulicy znajduje się zabudowa z mieszkaniowa w postaci domków jednorodzinnych. Ulica nie 

posiada odwodnienia a wody opadowe kierowane są na tereny przyległe. 

 
Fot. nr 1.  Widok na istniejącą ulicę w kierunku południowym 

 
 

2.1. Infrastruktura techniczna 

Na terenie objętym opracowaniem przebiegają następujące sieci uzbrojenia 

podziemnego: 

• sieci teletechniczne 

• sieci energetyczne 

• sieci kanalizacji sanitarnej 

• sieci kanalizacji deszczowej 

Planowana inwestycja powoduje nowe „kolizje” z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

Lokalizacja istniejącej ulicy pozostaje bez zmiany, dla dodatkowego zabezpieczenia sieci 

pod nawierzchniami naraŜonymi na ruch kołowy i dla umoŜliwienia wykonywania napraw 

lub wymiany urządzeń uzbrojenia terenu, przewiduje się zabezpieczenie sieci poprzez 

ułoŜenie rur osłonowych typu AROT na szerokości ulicy i chodników naraŜonych na 

oddziaływanie ruchu kołowego zgodnie z podanymi warunkami zabezpieczenia od 

gestorów sieci uzbrojenia terenu. Ponadto w miejscach zbliŜeń nowoprojektowanej 
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kanalizacji deszczowej istniejące sieci teletechniczne i kable energetyczne naleŜy 

zabezpieczyć rurami ochronnymi. 

UWAGA! Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń uzbrojenia 

terenu, po wcześniejszym ich pisemnym powiadomieniu o planowanym rozpoczęciu robót. 

W razie konieczności Wykonawca robót zaproponuje i uzgodni inne sposoby 

zabezpieczenia i przebudowy sieci zgodnie z warunkami uzyskanymi od właścicieli 

poszczególnych urządzeń uzbrojenia terenu. 

Nie wyklucza się równieŜ wystąpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie 

urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do odbioru lub o których brak jest 

informacji w instytucjach branŜowych. Dlatego zaleca się w miejscach spodziewanych 

zbliŜeń i skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić roboty ziemne (zwłaszcza 

związane z korytowaniem i wykopami pod projektowaną nawierzchnie i kanalizację) 

z zachowaniem szczególnej ostroŜności, stosując dla lokalizacji uzbrojenia przekopy 

kontrolne wykonywane ręcznie. W miejscach zbliŜeń do sieci teletechnicznych prace 

sprzętem mechanicznym naleŜy wykonywać w odległości nie mniejszej niŜ 2m. 

Wszystkie skrzynki uliczne istniej ących zasuw, nawiertek, hydrantów, pokryw 

studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej i tel etechnicznej dostosowa ć do 

rzędnych projektowanej niwelety nawierzchni ulicy.  

2.2. Wpływ inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i 

i obiekty s ąsiaduj ące 

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje negatywnych zmian względem środowiska 

oraz obiektów sąsiadujących. Nie powoduje zwiększenia rodzaju ani ilości wytwarzanych 

odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód. Zaprojektowana nowa nawierzchnia 

ulicy oraz kanalizacja deszczowa wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne oraz 

pozwoli na sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego. 

Inwestycja koliduje z istniejącymi drzewami w liczbie sztuk 2, które ze względu na 

zły stan sanitarny zostaną usunięte na podstawie decyzji Starosty Brzeskiego nr 

OŚ.613.115.203.JZ z dnia 03.10.2013r. 

2.3. Warunki gruntowo-wodne 

Na terenie planowanej inwestycji wierzchnią warstwę stanowi istniejąca konstrukcja 

z płyt betonowych gr. od 10 do 15 cm pod którą zalega warstwa podsypki piaskowej gr. ok. 

10 cm oraz istniejące podłoŜe z gruntów piaszczystych oraz gliniasto-piaszczystych. 

Szczegółowe badania geologiczne naleŜy wykonać podczas realizacji przebudowy.  

W procesie projektowania załoŜono dobre warunki gruntowo-wodne, dla których 

zaprojektowano wykonanie ułoŜenia warstwy ulepszonego podłoŜa stabilizowanego 

cementem o RM=2,5MPa o grubości  15 cm.  



Projekt budowlany dla zadania: 
„Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

7 

Niezbędną czynnością w trakcie wykonywania robot ziemnych jest laboratoryjne 

sprawdzenie klasy nośności gruntu. Grunt pod zaprojektowaną konstrukcję ulicy 

i chodników musi być klasy G1. 

W przypadku, gdyby nie odpowiadał on klasie G1, naleŜy wykonać ulepszenie 

podłoŜa zgodnie z warunkami podanymi w Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. – 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT  

3.1. Ogólna charakterystyka projektowanych robót  

Zakres robót objętych przebudową obejmuje: 

• Roboty przygotowawcze 

• Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni betonowej 

• Wykonanie nowego kolektora kanalizacji deszczowej 

• Wykonanie studni wpustów ulicznych 

• Wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnię ulicy i chodników  

• Wykonanie wzmocnienia podłoŜa gruntowego 

• Wykonanie ścieków betonowych z 2 rzędów kostki na ławie betonowej oraz 

ustawienie obrzeŜy betonowych 

• Wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdów i chodników 

• MontaŜ nowego oznakowania pionowego  

 

3.2. Zestawienie projektowanych powierzchni 

Projektowana ulica z chodnikami, trawnikami oraz kanalizacją deszczową znajduje 

się w pasie działki drogowej a projektowane elementy nie powodują zmiany granic 

ewidencyjnych pasa drogowego. Powierzchnia ulicy i chodników z kostki betonowej wynosi 

1140,00m2. Powierzchnia trawników i zieleńców wynosi 48,00 m2 

4. CZĘŚĆ DROGOWA 

4.1. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje  projekt budowlany dla przebudowy nawierzchni ulicy wraz 

z budową chodników oraz zjazdów na posesje z ul. Akacjowej w m. Skarbimierz Osiedle. 

W ramach inwestycji zostanie wymieniona nawierzchnia ulicy, która została 

zaprojektowana o szerokości uŜytkowej jezdni od 6,00 m do 7,60 m. 

Łączna długość przebudowy ulicy wynosi 177,50m.  

4.2. Parametry techniczne ulicy 

Klasa techniczna   D (dojazdowa) 

Kategoria ruchu    KR1 

Prędkość projektowa   Vp=30km/h 
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Typ przekroju    1/1  

Szerokość jezdni   6,0 – 7,60 m 

Spadki nawierzchni   2% (przekrój daszkowy) 

Spadki na chodnikach   2% 

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy 

Skarbimierz z §5.1. pkt.5 i zapisami dla drogi KDD według MPZP zaprojektowana ulica 

oraz zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami w/w planu w zakresie parametrów 

ulicy, przeznaczenia terenu oraz ochrony środowiska naturalnego. 

4.3. Przyjęte rozwi ązanie techniczne 

Przebieg projektowanej ulicy został wymuszony i dostosowany do istniejącej 

lokalizacji drogi oraz ukształtowania i sąsiadującego zagospodarowania terenu. Ulica  

przebiega na kierunku północ-południe.  

Zaprojektowano ulicę o charakterze ciągu pieszo jezdnego o szerokości jezdni od 

6,00 m do 7,60 m i nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego o grubości 10cm. 

WzdłuŜ ulicy po obu stronach zaprojektowano chodniki o szerokości zmiennej od 1,0m do 

1,80m wykorzystując maksymalnie pas drogi publicznej. Nawierzchnię chodników 

zaprojektowano z kostki betonowej koloru czerwonego o grubości 10cm. Ze względu na 

liczne zjazdy do sąsiadujących z ulicą posesji oraz brakiem moŜliwości wydzielenia miejsc 

postojowych, konstrukcja chodników została wzmocniona i dostosowana do moŜliwości 

poruszania się po niej samochodów osobowych oraz ich postoju a takŜe moŜliwości 

wymijania pojazdów. Na części jezdnej ulicy zaprojektowano przekrój daszkowy 

o pochyleniu nawierzchni 2% w kierunku ścieków odwodnieniowych. Pochylenie 

nawierzchni chodników zaprojektowano ze spadkiem 2% w kierunku ulicy i ścieku 

odwodnieniowego. 

Dla oddzielenia części jezdnej ulicy od chodników oraz dla sprawnego odwodnienia 

elementów ulicy zaprojektowano wykonanie ścieku odwodnieniowego szerokości 20cm z 2 

rzędów kostki betonowej grubości 10cm na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości 

25cm. W ścieku odwodnieniowym zostaną zlokalizowane wpusty kanalizacji deszczowej. 

Lokalizację przedstawiono na rys. nr 2  „Plan zagospodarowania terenu”. Do obramowania 

nawierzchni chodników od strony posesji zaprojektowano ustawienie obrzeŜy betonowych 

8x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubości 15cm.  

Na połączeniu z istniejąca ul. Akacjową zastosowano łuki wyokrąglające o promieniu 

R=6,0m. Na długości łuków wyokrąglających zaprojektowano ustawienie krawęŜników 

betonowych najazdowych 22x15 na ławie betonowe z betonu C12/15 grubości 15cm 

wyniesionych ponad ściek odwodnieniowy na wysokość 2cm. Na połączeniu z istniejącą ul. 

Akacjową naleŜy ustawić krawęŜnik obniŜony „najazdowy” 22x15 na ławie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 i grubości 15cm.  
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Nowy kraw ęŜnik obni Ŝony nale Ŝy wykona ć na wysoko ść 8cm powy Ŝej 

istniej ących rz ędnych kraw ędzi ul. Akacjowej w celu dostosowania do 

projektowanego wg. odr ębnego opracowania remontu nawierzchni na ul. Akacjo wej.  

Na końcu projektowanej ulicy zaprojektowano ustawienie krawęŜników betonowych 

22x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 i grubości 15cm obniŜonych do 

poziomu nawierzchni. 

Do wykonania krawęŜników obniŜonych zezwala się na zastosowanie krawęŜników 

o innych wymiarach np. 15x30 pod warunkiem ich głębszego posadowienia. 

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej. 

4.4.  Organizacja ruchu 

W ramach projektu i przeszłej inwestycje zaprojektowano ustawienie nowego 

oznakowania pionowego w postaci znaków A-7 „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” oraz 

znaku D-4a „Droga bez przejazdu” 

Znaki pionowe naleŜy ustawić jako nowe o wielkości  typu „średniego”. Tarcze 

znaków tłoczone z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 – 2,0mm. Lica znaków z folii 

odblaskowej II-ej generacji. Tarcze znaków przymocowane powinny być do słupków z rur 

ocynkowanych Ø60 zaślepionych z góry.   

 

4.5.  Odwodnienie ulicy 

Odwodnienie nawierzchni drogi będzie realizowanie za pomocą spadków 

podłuŜnych i poprzecznych w kierunku ścieków odwodnieniowych a następnie poprzez 

wpusty deszczowych do projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej.  

Szczegółowe rozwiązanie systemu odwodnienie przedstawiono w punkcie 5 

niniejszego opracowania. 

 

4.6. Przygotowanie podło Ŝa pod konstrukcj ę jezdni, zjazdów i chodników 

Istniejące podłoŜe w miejscu prowadzenia robót po ówczesnym demontaŜu płyt 

betonowych naleŜy wykorytować na szerokość projektowanego jezdni, zjazdów 

i chodników oraz zagęścić do uzyskania wskaźnika IS= min. 1,00 jeśli istniejący grunt na to 

pozwoli. W przeciwnym przypadku naleŜy wykonać ułoŜenia warstwy wzmacniającej 

z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości min. 15cm a w razie 

stwierdzenia na etapie wykonywania robót w podłoŜu gruntów słabonośnych wtedy 

grubość warstwy wzmacniającej naleŜy zwiększyć do 25cm. W razie napotkania bardzo 

złoŜonych warunków gruntowo wodnych naleŜy skontaktować się z projektantem. 

 Zdemontowane płyty betonowe istniejącej nawierzchni naleŜy przetransportować 

w miejsce wskazane przez inwestora. 
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4.7. Konstrukcja jezdni, zjazdów i chodników 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwy szarej   gr. 10 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)     gr. 3 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm 

• Ulepszone podłoŜe z gruntu stab. cementem o RM=2,5MPa  gr. 15-25 cm* 

 * dla gruntów kat. G1 i G2 warstwa o gr. 15 cm 

 * dla gruntów kat. G3 i G4 warstwa o gr. 25 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników i zjazdów: 

• Warstwa ścieralna z kostki betonowej barwy czerwonej  gr. 10 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)     gr. 3 cm 

• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15 cm 

• Ulepszone podłoŜe z gruntu stab. cementem o RM=2,5MPa  gr. 15-25 cm* 

 * dla gruntów kat. G1 i G2 warstwa o gr. 15 cm 

 * dla gruntów kat. G3 i G4 warstwa o gr. 25 cm 

4.8.  Zieleń drogowa 

W ramach niniejszej inwestycji zostaną wykonanie trawniki obsiane mieszanką traw 

w rejonie skrzyŜowania z ulicą główną o łącznej powierzchni 48,00 m2 . 

W ramach inwestycje zostaną usunięte kolidujące drzewa z chodnikiem po stronie 

północnej w km 0+010 i 0+015 w ilości 2 sztuk. Drzewa przeznaczone do wycinki to: 

1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) o obwodzie pnia 105cm, 

2. Akacja (Acacia Mill.) o obwodzie pnia 160cm 

Pomiar pnia został dokonany na wysokości 1,30m od poziomy terenu. Lokalizacja 

drzew została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu w części rysunkowej.  

 

5.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ODWODNIENIA 

5.1. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje  projekt budowlany kanalizacji deszczowej (dla odwodnienia 

nawierzchni) z rur PP ∅200 o łącznej długości L=158,5m z odprowadzeniem wód 

opadowych do kanału deszczowego K-400, dla projektowanej przebudowy ul. Akacjowej 

w m. Skarbimierz Osiedle. 

5.2. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PP ∅200x7,7mm o długości 

L=158,5m. Zaprojektowano rury polipropylenowe klasy SN10. 

Łączenie rurociągów naleŜy wykonywać przy uŜyciu uszczelek gumowych 

(montowanych fabrycznie) i wstępnie smarowanych. 
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Zmiany kierunków i spadku kanałów realizowane będą za pomocą studzienek. 

Inwestor na etapie realizacji podejmie decyzje o wyborze konkretnego producenta. 

Z uwagi na znaczne wypłycenie odcinka kanału deszczowego od wylotu ze studni 

S4 w kierunku studni S3, jako zabezpieczenie rurociągu planuje się wykonać płaszcz 

betonowy grubości min. 20cm z betonu C20/25. Dla wzmocnienia moŜna dodatkowo 

zastosować pręty zbrojeniowe ø10 rozstawione wzdłuŜnie w rozstawie co około 8cm. 

5.3. Wpusty deszczowe 

Do odwodnienia nawierzchni przebudowywanej drogi zaprojektowano wpusty 

uliczne z kręgów betonowych DN500 (dopuszczalne DN450) z osadnikiem o gł. 0,5m.  

Zwieńczeniem studzienki jest pierścień redukcyjny lub zwęŜka redukcyjna, na których 

montuje się kratkę ściekową. 

Doboru elementów naleŜy dokonać w sposób zapewniający uzyskanie 

odpowiedniej wysokości studzienki, a w przypadku studzienek osadnikowych, 

odpowiedniego, co najmniej 0,5m osadnika [przestrzeń między ślizgiem rury, a dnem 

studzienki]. 

Wysokość studzienki regulowana jest krąŜkami pośrednimi, które produkowane są 

w trzech wysokościach: h=195mm, 295mm, 570mm (BS System). 

W elemencie przyłączeniowym lub dnie odpływowym zamontowane jest fabrycznie 

przejście szczelne dla rury  DN150. 

Zaprojektowano wpusty klasy min C250 wg PN-EN 124:2000.   

Elementy wpustu winny być wykonane z betonu klasy min. C 30/37,  

o wodoszczelności min. W8, nasiąkliwości ≤ 4% i mrozoodporności F-50.  

Przykanaliki od wpustów do sieci zaprojektowano z rur PVC ∅160 klasy SN8. 

Włączenia przykanalików do studni lub bezpośrednio do kanału deszczowego  

(za pośrednictwem systemowych trójników 200/200/160) wykonać jako szczelne  

i jednocześnie zapewniające elastyczność połączenia.  

Wpusty posadowić na zagęszczonej (Is 0,95) podsypce piaskowej gr. 20cm  

i podlewce z betonu klasy C-8/10 i gr. 10cm. 

ELEMENTY SKŁADOWE STUDZIENKI ŚCIEKOWEJ: 
- dno osadnikowe 
- dno odpływowe 
- krąŜki pośrednie 
- element przyłączeniowy 
- pierścień wyrównawczy [redukcyjny] 
- zwęŜka redukcyjna 

 

5.4. Studnie rewizyjne 

Na kanalizacji zaprojektowano studnie spełniające wymagania wg PN-EN 

1917:2004  DN1000 (S1, S2, S3, S5 i S6) oraz DN800 (S4) z prefabrykowanych 
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elementów betonowych i Ŝelbetowych łączonych na uszczelki gumowe z prefabrykowanymi 

kinetami.  

Elementy studni winny być wykonane z betonu klasy min. C30/37  

o wodoszczelności min. W8 i nasiąkliwości ≤ 4% oraz mrozoodporności (F-50) 

Studnie posadowić na podlewce z betonu klasy C8/10 gr. 10-15cm.  

Przejścia szczelne dla kanałów oraz podłączeń przykanalików przez ścianki 

studzienek winny być wykonane i osadzone fabrycznie. Włączenia wykonać jako szczelne 

i jednocześnie zapewniające elastyczność połączenia. 

Studnie naleŜy wyposaŜyć w zwęŜki betonowe oraz we włazy kanałowe klasy D400 

wg PN-EN 124:2000 dwu lub czterootworowe z wypełnieniem betonowym.   

Włazy muszą być osadzone w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie. 

W studniach powinny znajdować się fabrycznie zamontowane stopnie złazowe typu 

D wg PN-EN13101: 2005  mieszczone mijankowo co 30 cm.  

5.5. Bilans odpływu wód deszczowych 

Powierzchnia jezdni i chodników   F= 630 + 510 m2 Fc = 1140m2  

Współczynnik spływu (kostka betonowa) ψ = 0,85 

NatęŜenie deszczu miarodajnego   q= 130 dm3/sek/ha 

Odpływ     Q=0,114 x 130 x 0,85 = 12,6 l/s  

5.6. Odbiornik wód deszczowych 

Zebrane poprzez system wpustów drogowych wody deszczowe i roztopowe 

z przebudowywanej ul. Akacjowej zostaną odprowadzone do kanału deszczowego D-400, 

poprzez wykonanie na sieci betonowej studni połączeniowej S1 ø1000. 

5.7. Uwagi ogólne 

• nie wyklucza się występowania innego uzbrojenia podziemnego 

niezinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym; 

• naleŜy zadbać o staranne układanie rurociągów w gruncie, a w szczególności 

wykonanie odpowiedniego zagęszczenia podsypek i zasypek piaskowych; 

• montaŜ rur prowadzić w wykopach oszalowanych i rozpartych na odpowiednio 

przygotowanym podłoŜu. 

• przed zasypaniem wykopów, wykonane odcinki sieci zgłosić do odbioru technicznego 

oraz do pomiaru geodezyjnego branŜowego; 

• roboty prowadzić pod stałym nadzorem technicznym; 

• przejścia przez wykopy zabezpieczać kładkami lub pomostami;   

• roboty montaŜowe na kanalizacji deszczowej prowadzić od najniŜszego punktu na 

sieci; 

• wszystkie stosowane materiały instalacyjne i budowlane przy wykonywaniu robót 

winny odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów, a  w 
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szczególności Ustawą  o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 

92, poz. 881 oraz mieć wymagane  polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym 

równieŜ i świadectwa dopuszczenia do obrotu;  

• wszystkie roboty ziemne i instalacyjne naleŜy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 

„Warunkami technicznego wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom II 

oraz niniejszym opracowaniem; 

• wszystkie rurociągi i urządzenia montować zgodnie z DTR i instrukcjami 

producentów;  

 

6. WYKONAWSTWO SIECI I PRZYŁĄCZY 

6.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wytyczyć projektowane urządzenia 

oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. Trasowanie sieci powinien 

przeprowadzić uprawniony geodeta zgodnie z domiarami zaznaczonymi na planach. 

6.2.  Roboty monta Ŝowe sieci i przył ączy 

Roboty montaŜowe prowadzić w wykopach o ścianach pionowych o szerokościach 

roboczych 0,90m (w świetle między szalunkami). 

Roboty montaŜowe prowadzić w wykopach o ścianach pionowych zabezpieczonych 

poprzez wykonanie pełnego szalowania palami szalunkowymi KS 3.25 („wypraski”) 

układanymi poziomo. Rozparcie wykonać okrąglakami Ø 12 cm lub rozporami stalowymi ze 

śrubami rzymskimi. Alternatywnie proponuje się stosować szalowanie systemowe. 

Rozparcie i oszalowanie wykopów powinno być stateczne i pewne w kaŜdej fazie 

jego wykonywania i prowadzenia robót. NaleŜy dokonywać okresowego sprawdzenia 

zabezpieczenia ścian wykopów (zwłaszcza po opadach atmosferycznych), a w 

przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocnić .     

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach deskowanie niepełne (aŜurowe).  

Rurociągi naleŜy układać na posypce piaskowej o grubości 0,15m typu SKA-90 o 

zagęszczeniu min. Is0,95, następnie obsypać zasypką piaskową na wys. ok. 0,3 m ponad 

wierzch rur dokładnie zagęszczając warstwami do Is0,95. Pozostałą część wykopów 

zasypać gruntem sypkim (piasek, pospółka) zagęszczając warstwami gr. 20-30cm do min. 

Is0,98. Warstwę zasypki o gr. 50cm bezpośrednio pod warstwami podbudowy drogi 

zagęścić do min. Is1,0.  

W przypadku wystąpienia nawodnionych gruntów plastycznych, podłoŜe przed 

wykonaniem podsypki naleŜy wzmocnić poprzez stabilizację warstwą tłucznia gr. 10cm. 

Nie naleŜy zasypywać wykopów nienośnymi gruntami rodzimymi. 

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne 

prowadzić ręcznie.  



Projekt budowlany dla zadania: 
„Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

14 

Ze względu na brak szczegółowych danych na temat rzędnych istniejących 

przyłączy wod-kan, gaz, energetycznych i teletechnicznych do budynków przy ul. 

Akacjowej, naleŜy w zaleŜności od potrzeb po wykonaniu odkrywek na etapie robót 

ziemnych sporządzić inwentaryzację geodezyjną wysokościową istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

Miejsca ewentualnych kolizji z uzbrojeniem istniejącym podziemnym naleŜy 

zlokalizować, a wykop wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Na czas 

robót istniejące uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć (np. przez podwieszenie). 

W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z projektowaną kanalizacją 

deszczową, naleŜy wykonać korekty wysokościowe przyłączy w oparciu o odrębne 

opracowania.   

6.3.  Zasypywanie wykopów 

Zasypka kanałów składa się z dwóch warstw: 

• warstwy ochronnej rury kanałowej o wysokości 30cm ponad wierzch rury, 

• warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

 Zasyp rurociągu wykonuje się w trzech etapach: 

• wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 

• po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscu 

połączeń, 

• zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

i ewentualną rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

 
Warstw ę ochronn ą rury kanałowej  wykonać z piasku sypkiego drobno, średnio, 

lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być 

przeprowadzone ręcznie. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. 

Zasyp i zagęszczanie gruntu w strefie ochronnej przewodu naleŜy wykonywać warstwami z 

jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej nie powinna 

przekraczać 1/3 średnicy rury. Zagęszczanie mechaniczne na całej szerokości strefy 

kanałowej moŜe być przeprowadzone sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku 

ponad wierzch rury. 

Rozdeskowanie ścian wykopu  powinno następować z zachowaniem ostroŜności 

równolegle z zasypką, ze względu na moŜliwość obsunięcia się ścian wykopu. Warunki 

pracy rur kanałowych wymagają duŜej dokładności w zakresie doboru i wykonania 

podsypki, obsypki ochronnej przewodów, zasypki wykopu oraz stopnia zagęszczenia 

poszczególnych warstw. Gruz i ziemię nie nadającą się do zasypania wykopu naleŜy 

wywieźć do utylizacji. 

 



Projekt budowlany dla zadania: 
„Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

15 

6.4.  Uwagi dla wykonawcy 

• Realizację prac ziemnych naleŜy rozpocząć od dokładnego wytyczenia trasy  

w terenie (zachowując minimalną odległość od istniejących przeszkód). Przy 

wykonywaniu wykopów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ścian 

wykopów przed moŜliwością obsunięcia się ziemi, przez wykonanie mocnej  

i szczelnej ścianki szalunkowej gwarantującej zachowanie struktury gruntu poza jej 

obrysem. 

• Rozparcie wykopów wykonać wg rozwiązań typowych. 

• NaleŜy przeszkolić załogę w zakresie BHP przy robotach ziemnych. 

• Odbiór techniczny rurociągów naleŜy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 

• Wykop do wysokości 0,5m nad wierzch przewodu naleŜy zasypywać ręcznie 

warstwami 0,15m z ręcznym zagęszczeniem przez ubijanie zasypki po obu stronach. 

Pozostałą warstwę zasypu zagęszczać mechanicznie. Grubość warstwy 

zagęszczonej nie powinna być większa od 0,3m. 

• Wykop moŜna zasypać gruntem rodzimy – piaskiem drobnym, średnim  

i zaŜwirowanym. Zasypka nie powinna zawierać gliny. 

• Przy zagęszczaniu dwóch pierwszych warstw uŜywać sprzętu mechanicznego 

lŜejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne ok. 200K PowyŜej mogą być uŜyte 

walce zwykłe lub wibracyjne. 

 
Współczynniki zagęszczenia winny wynosić: 

1. dla warstwy o grubości 1,0m od korony zasypu - 0,97 

2. poniŜej w/w warstwy – 0,95 

    - dla podłoŜa pod rury i w pachach – 0,97 

Podane wskaźniki zagęszczenia naleŜy traktować jako minimalne. Szczególną 

uwagę naleŜy zwrócić na zagęszczanie gruntu przy studzienkach kanalizacyjnych o 

promieniu 2,0m. 

 
6.5.  Uwagi ko ńcowe 

1. MontaŜ i próby wszystkich rurociągów wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz. II „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” 

2. W przypadku natrafienia na uzbrojenie podziemne, które nie zostało pokazane na 

podkładzie geodezyjnym, naleŜy skontaktować się z projektantem, 

3. Do zasypywania wykopów uŜywać wyłącznie gruntów nie zanieczyszczonych 

gruzem czy kamieniem, gdyŜ groziłoby to uszkodzeniem mechanicznym 

rurociągów. 
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7. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie rurociągów wynikają  

z ogólnie obowiązujących przepisów BHP i odnoszą się do wszystkich operacji 

składających się na całość wykonawstwa w/w projektu. W szczególności roboty ziemne 

wykonać naleŜy zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz.U. Nr 47 z 2003r.)  

w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 

• Dziennik Ustaw 2003 nr 169 poz.1650 (Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. W sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na terenie budowy powinna się znajdować podręczna apteczka  

z wyposaŜeniem umoŜliwiającym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 

odnośnie robót ziemnych. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia 

wynikające z wykonywania robót, tj.: 

• zagroŜenia wynikające z prowadzenia prac w obrębie istniejącego uzbrojenia terenu. 

NaleŜy przestrzegać wykonywania prac ręcznie, 

• przy wykonaniu głębokich wykopów konieczne jest zabezpieczenie wykopu przed 

dostępem osób niepowołanych oraz ich oznakowanie, 

• zagroŜenia związane z transportem wewnętrznym materiałów z miejsca składowania 

do miejsca montaŜu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 

niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie, 

• zagroŜenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montaŜu i rozbiórkach 

cięŜkich elementów prefabrykowanych, 

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP 

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

• właściwy rozładunek cięŜkich materiałów. 

  Opracował:  

  

  mgr inŜ. Robert Rybka  

  

  mgr inŜ. Jacek Kuziora 

 

Wrocław, wrzesień  2013 r. mgr inŜ. Sebastian Karpiński 
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                              Wrocław, dnia 18.09.2013  
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRAN śY DROGOWEJ 

  
 

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), jako projektant projektu 
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

 
 
 

Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z  budow ą kanalizacji 
deszczowej w miejscowo ści Skarbimierz Osiedle 

 
składam oświadczenie, Ŝe projekt budowlany w zakresie BRANśY DROGOWEJ został 
zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Inwestora 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć, natomiast ze względu na mało 
skomplikowany charakter obiektu budowlanego oświadczam iŜ projekt nie wymaga 
sprawdzenia. 
 
 
Inwestor: 
 
GMINA SKARBIMIERZ 
ul. Parkowa 12 
Skarbimierz Osiedle 
49-318 Skarbimierz 
 
 
  Projektant:  
 
 
 
 
  ........................................................
  (Pieczęć i podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
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  Wrocław, dnia 18.09.2013  
 

 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA BRAN śY SANITARNEJ 

  
 

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), jako projektant projektu 
budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwą: 

 
 
 

Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z  budow ą kanalizacji 
deszczowej w miejscowo ści Skarbimierz Osiedle 

 
składam oświadczenie, Ŝe projekt budowlany w zakresie BRANśY SANITARNEJ został 
zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi Inwestora 
i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć, natomiast ze względu na mało 
skomplikowany charakter obiektu budowlanego oświadczam iŜ projekt nie wymaga 
sprawdzenia. 
 
 
Inwestor: 
 
GMINA SKARBIMIERZ 
ul. Parkowa 12 
Skarbimierz Osiedle 
49-318 Skarbimierz 
 
 
  Projektant:  
 
 
 
 
  ........................................................
  (Pieczęć i podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
2. kserokopie aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
 



 Projekt budowlany dla zadania:   24 
 „Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

 

UZGODNIENIA I OPINIE 

 

L.p. Instytucja Nr aktu Uwagi 

1. Urząd Gminy Skarbimierz RI.7230.1.44.2013 
Uzgodnienie 

projektu bez uwag 

2. Telekomunikacja Polska S. A. TOTSSCU/ZW. 112893-215/2013 
Uzgodnienie 

projektu bez uwag 

3. Tauron Dystrybucja TD/03/RD/3/2/2013-07-10/0000011 
Uzgodnienie 

projektu bez uwag 

4. EKO Skarbimierz Sp. z o.o. l.dz1599/2013 
Uzgodnienie 

projektu bez uwag 

5. 

Powiatowy Zespół Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej 

w Brzegu 

G.6630.1.354.2013 
Uzgodnienie 

projektu z uwagami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Projekt budowlany dla zadania:   36 
 „Przebudowa ul. Akacjowej na działce nr 19/62 wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Skarbimierz Osiedle” 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. 1. Plan orientacyjny       skala 1:10000 

Rys. 2. Plan zagospodarowania terenu     skala 1:500 

Rys. D-3. Plan sytuacyjny – drogi      skala 1:500 

Rys. D-4. Przekrój podłuŜny - drogi      skala 1:50/500 

Rys. D-5 Przekroje konstrukcyjne - drogi     skala 1:50 

Rys. KD-6. Plan sytuacyjny – kanalizacja deszczowa   skala 1:500 

Rys. KD-7. Przekrój podłuŜny – kanalizacja deszczowa   skala 1:50/500 

Rys. KD-8. Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej  skala 1:25 

Rys. KD-9. Wpust ściekowy uliczny      skala 1:25 

 


