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I. CZĘŚĆ OGÓLNA.
1.0  Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej – przejście

pod drogą wojewódzką nr 803 (dz. Nr 263 w m. Teodorów) są:
1. Umowa z Inwestorem.
2. Prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/12 z dnia 24.01.2013r.
3. Decyzja Nr 37/01/2013 Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie
4. Opinia ZUD.
5. Warunki techniczne wydane przez ZGK w Skórcu.
6. Aktualne podkłady geodezyjne 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem terenu.
7. Wizje lokalne w terenie oraz uzgodnienia z mieszkańcami.
8. Wymagane uzgodnienia.

2.0  Cel opracowania.
 Celem  opracowania  projektu wykonawczego jest realizacja budowy przedmiotowego
zadania.

3.0  Zakres opracowania.
PoniŜsze opracowanie obejmuje:

a) charakterystykę terenu,
b) omówienie istniejącego stanu,
c) podanie rozwiązania wykonania i montaŜu,
d) zestawienie materiałów i urządzeń,
e) wymagane rysunki budowlane.

4.0  Wykorzystane materiały.
Projekt wykonawczy został opracowany w oparciu o:

- aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe  skala 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem
terenu,

- koncepcję sanitacji Gminy Skórzec,
- warunki techniczne wydane przez ZGK w Skórcu,
- dokumentacja warunków gruntowo-wodnych w m. Teodorów.
- uzgodnienia z Inwestorem i mieszkańcami, warunki techniczne, literaturę fachową oraz

obowiązujące normy i przepisy.

5.0  Ogólna charakterystyka terenu.
W miejscowości Teodorów projektuje się przejście poprzeczne kolektora tłocznego D110

PVC PN10 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 803 – dz. Nr 263. W pasie drogowym brak
jest uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanym kolektorem tłocznym.

6.0  Opinia geotechniczna.
Na podstawie analizy geologicznej wykonanej pod obiekty budowlane podano profil

geologiczny terenu pod planowaną inwestycję.
W otworach nr P-1, P-2, S-13 napotkano wodę gruntową o zwierciadle swobodnym
stabilizującym się na głęb. 0,3 – 1,8 m. Ponadto w otworze nr S-13 napotkano wodę
o zwierciadle napiętym. W otworze nr S-107 nie napotkano wody gruntowej. Wiercenia
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wykonano w okresie wysokiego poziomu wód gruntowych. W okresach suszy hydrologicznej
woda obniŜy się o 0,5 m w otworach nr P-2 i S-13, a w otworze nr P-1 zaniknie
W wykonanych wierceniach napotkano przy powierzchni grunty próchnicze i nasypy. PoniŜej
nawiercono utwory sedymentacji plejstoceńskiej: wodnolodowcowe utwory piaszczyste, i pod
nimi lodowcowe gliny i gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasków.

W otworach nr P-1, P-2, S-13, pod nasypem bądź gruntem próchniczym o miąŜszości 0,3
– 1,3 m, nawiercono do gł. 1,0 – 2,8 m piasek średni w stanie średnio zagęszczonym, a następnie
gliny i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym i półzwartym, z przewarstwieniem piasku
grubego w otworze nr S-13. W otworze nr S-107, pod nasypem niebudowlanym (grunt
próchniczy z piaskiem) o miąŜszości 0,3 m, nawiercono do głęb. 1,0 m piasek drobny, a
następnie piasek średni z domieszką gliny.
Utwory piaszczyste i grunt próchniczy zaliczono do gruntów II kat. natomiast nasypy, gliny
piaszczyste i gliny do gruntów III kat.

Zgodnie z Rozporządzeniem  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. Nr 81 poz.463 z 2012r) warunki gruntowe
zaliczają się do prostych. Kategoria geotechniczna obiektów budowlanych – pierwsza kategoria
geotechniczna.
Pełna dokumentacja warunków gruntowo-wodnych na terenie projektowanej inwestycji została
zamieszczona w oddzielnym opracowaniu.

II. OPIS TECHNICZNY.

7.0  Wybór rozwiązania technicznego.
Na podstawie opracowanej Koncepcji sanitacji Gminy Skórzec zaprojektowano przejście

kolektora tłocznego D110mm PVC PN10 pod drogą wojewódzką Nr 803. Kolektor tłoczny
wykonany będzie za pomocą przecisku w rurze osłonowej stalowej Dn219mm, bez naruszania
konstrukcji nawierzchni . Końcówki rury zostaną wyprowadzone poza granicę pasa drogowego
na długości 1m po obu stronach. W rurę osłonową naleŜy włoŜyć rurę przewodową D110mm
PVC PN10. Wykonać następnie próbę ciśnieniową. Po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej
końcówki rury osłonowej zaślepić.

Komory montaŜowe na wykonanie przecisku muszą znajdować się poza pasem
drogowym. Ściany wykopu naleŜy zabezpieczyć przed osunięciem.

8.0 Parametry techniczne projektowanego kolektora tłocznego sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym.

Kolektor tłoczny w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 803:
Ø110PVC PN10 L= 24m

9.0 Wykonawstwo.
9.1 Zabezpieczenie terenu budowy.
Teren  prowadzenia prac związanych z budową kolektora tłocznego naleŜy zabezpieczyć

przed  dostępem osób postronnych. W tym celu naleŜy pas prac wygrodzić zastawami
drewnianymi lub taśmą do wysokości min. 1,10m i oznakować. Minimalna odległość
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zabezpieczeń od krawędzi wykopu wynosi 1m. Roboty ziemne naleŜy tak prowadzić, aby przed
zakończeniem dnia roboczego wykop został zasypany. Odległość barier ochronnych od krawędzi
wykopu min. 1m. Po zmierzchu teren prowadzenia robót naleŜy oświetlić.

9.2 Obsługa geodezyjna.
W celu dokładnego wytyczenia lokalizacji projektowanych obiektów, tras sieci

kanalizacyjnej z niezbędnym uzbrojeniem oraz naniesienia w terenie istniejącego uzbrojenia,
naleŜy przed przystąpieniem do prac ziemnych zlecić tyczenie specjalistycznej jednostce
geodezyjnej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montaŜowych naleŜy dokonywać
pomiarów rzędnych zamieszczonych w projekcie. Dotyczy to szczególnie rzędnych
posadowienia obiektów. Przed zasypaniem wykopu naleŜy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.
NaleŜy przy tym stosować się do przepisów zawartych w Dz.U. Nr25 z dnia 25 lutego 1995
poz.133.

9.3 Kolektor tłoczny.
Kolektor tłoczny pod drogą wojewódzką nr 803 zaprojektowano z rur ciśnieniowych,

kielichowych łączonych na uszczelkę gumową ∅110mm PVC PN10.
Kolektor tłoczny zaprojektowano w pasie drogowym jako przejście poprzeczne. Przykrycie
kolektora tłocznego wynosi 1,55m poniŜej poziomu terenu (do wierzchu rury osłonowej). Roboty
ziemne prowadzić w wykopie suchym.
Podpory ślizgowe na rurę przewodową naleŜy umieszczać co 3m.
Po wykonaniu kolektora tłocznego naleŜy poddać go próbie na ciśnienie wg. obowiązującej
normy jak dla sieci wodociągowych tj ciśnienie próby 9bar. Czas próby 30min. Końcówki
przecisku naleŜy uszczelnić pianką poliuretanową i sylikonem.
Wykop zasypać w następujący sposób: Zasypkę wykopu naleŜy wykonać stosując w pasie
drogowym piasek średni z zagęszczeniem warstwami gr. 30cm do 0,99- 1,00 wartości
Proctora. Po zasypaniu całego wykopu, naleŜy przywrócić zajęty pod budowę do stanu
pierwotnego.

Rury z PVC naleŜy transportować, składować i układać zgodnie z „Instrukcją
montaŜową”. Roboty ziemne i montaŜowe Prace  ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” tom I -
Budownictwo ogólne i tom II- Instalacje sanitarne i przemysłowe.

9.4 Próba szczelności kolektora tłocznego.
Przed zasypaniem wykopu naleŜy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z normą PN-

81/B-10725. Próbę przeprowadzić na ciśnienie 9 bar i czasie trwania 30min.
Do wykonania próby szczelności naleŜy przystąpić po:
a) Całkowitym zakończeniu montaŜu rurociągów i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,
b) Rurociąg powinien być przykryty zagęszczoną obsypką,
c) Połączenia i kształtki muszą być odkryte,
d) Rurociąg odpowietrzyć,
e) Napełnienie naleŜy prowadzić z wodociągu istniejącego.
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10.0 Przeciski.
Na  trasie sieci kanalizacji tłocznej projektuje się przejście pod drogą. Przejścia te naleŜy

wykonać przeciskiem z zastosowaniem rury osłonowej.
Tabela Nr 1

Rura przewodowa w mm Rura osłonowa w mm
1 2

∅ 110 PVC ∅ 219,1/8mm stalowa przewodowa bez szwu

Podpory ślizgowe na rurę przewodową naleŜy umieszczać co 3m. Końcówki przecisku naleŜy
uszczelnić pianką poliuretanową i sylikonem.

11.0 Zestawienie podstawowych materiałów.

Tabela Nr 2
Lp. Wyszczególnienie pozycji Ilość

m/kpl
Producent

1 2 3 5

Kolektor tłoczny z PVC
1. Kolektor tłoczny ∅110 PVC PN10 26m
2 ∅ 219,1/8,0mm stalowa przewodowa bez szwu - przecisk 26m

12.0 Zagospodarowanie terenu po wykonaniu sieci, przepompowni i przyłączy.
Teren robót po zakończeniu prac naleŜy przywrócić do stanu pierwotnego tj. zniwelować,

nadmiar urobku wywieźć, obsiać trawą uszkodzoną nawierzchnię odtworzyć.

13.0  BHP wykonawstwa robót.
Podczas   wykonywania   prac  budowlano-montaŜowych  naleŜy przestrzegać  przepisów

BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa  i  Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.

     Opracował:
     mgr inŜ. Paweł Roliński

     GPB. 7342/13/98
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawia: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 póź
1126).

1.0. Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.
Opracowanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej – przejście pod drogą

wojewódzką nr 803 (dz. Nr 263 w m. Teodorów)

Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem, przez osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac ziemnych

i montaŜowych powinny mieć waŜne badania lekarskie, być przeszkoleni w zakresie BHP oraz

posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiały zastosowane do budowy

muszą posiadać stosowne atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczające do stosowania

w budownictwie.

1. Roboty wykonawcze naleŜy prowadzić w kolejności wykonywania:

- Komory montaŜowe pod przecisk,

- Przecisk z zastosowaniem rury osłonowej stalowej,

- UłoŜenie kolektora tłocznego,

- Próba szczelności,

- Zasypanie wykopów,

- Uporządkowanie terenu.

Przy wykonywaniu poszczególnych elementów naleŜy zachowywać zaprojektowane rzędne.

Przed włączeniem do pracy urządzeń elektrycznych (agregaty odwodnieniowe i inne) naleŜy

wykonać stosowne pomiary skuteczności p.poraŜeniowej instalacji elektrycznej.

2. Teren prac wygrodzić z zachowaniem odpowiedniej strefy roboczej.

2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Na terenie objętym projektem nie znajdują się obiekty budowlane mogące stanowić

zagroŜenie. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność w miejscach kolizji z uzbrojeniem

istniejącym. Ze względu na teren inwestycji (budowa uzbrojenia liniowego) nie wyklucza się

istnienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
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3.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagroŜenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne, a w szczególności  kable i linie energetyczne.

4.0. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji
robót, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce ich występowania.

Podczas opadów atmosferycznych /deszcz/ oraz bezpośrednio po nich naleŜy wstrzymać

prace montaŜowe, a wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem i rozmywaniem skarp.

1. Roboty montaŜowe naleŜy wykonywać w wykopie suchym /odwodniony/, o

ścianach szalowanych.

2. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c projektowych

przewodów lub urządzeń podziemnych naleŜy przerwać roboty ziemne do czasu ustalenia

pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uŜytkownika uzbrojenia, fachowego

nadzoru w celu określenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robót.

3. Podczas wykonywania robót sprzętem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie

warunku wyznaczenia strefy bezpieczeństwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy

sprzętu jest zabronione.

4. Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyŜki jest

zabronione. Przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu, a koparką w czasie jej postoju

równieŜ jest zabronione.

5.0.  Wskazanie prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do robót
szczególnie niebezpiecznych.

W projektowanej inwestycji roboty szczególnie niebezpieczne nie występują. Przy

udzielaniu instruktaŜu pracownikom naleŜy szczególną uwagę zwrócić na:

- zabezpieczenie ich samych w sprzęt ochronny (kaski, rękawice),

- teren robót naleŜy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować,

- do prac kierować ludzi zdrowych i posiadających odpowiednie dopuszczenia do pracy,

- prace naleŜy odpowiednio przygotować i koordynować,
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- do pracy uŜywać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie,

- kaŜdorazowo po wykonanych pracach teren doprowadzić do stanu uporządkowanego,

- wszystkie prace naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlano - montaŜowych cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających
niebezpieczeństwom.

Roboty prowadzić zgodnie z wykonanym projektem budowlanym. Do prac

spawalniczych (przy wykonywaniu przecisków) stosować odpowiednią odzieŜ ochronną.

UŜywać wyłącznie narzędzi i sprzętu sprawnego technicznie.

Opracował:
mgr inŜ. Paweł Roliński

   GPB. 7342/13/98


