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A. Opis techniczny
I. Podstawa opracowania
1. Projekt budowlany zatwierdzony decyzją ZRID numer 14/2009 wydaną w dniu 29.12.2009 r.
przez Starostę Stargardzkiego
2. Projekt budowlany i wykonawczy - aneks ( branża drogowa )
3. Mapa do celów projektowych w skali 1 : 500.
4. Opinia geotechniczna
5. Normatywy i katalogi techniczne.
6. Wizja lokalna w terenie oraz własne pomiary sytuacyjno – wysokościowe
7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz. U. nr 0 poz. 290 z 2016 )
8. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 0 poz. 2031 z 2015 r.)
9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst
jednolity - Dz. U. nr 0 poz. 124 z 2016 ).
10. protokół z narady koordynacyjnej znak ZUDP.420.203.2017.PE, nr 203/2017 z dnia
19.04.2017r.
II. Cel i zakres opracowania.
Dokumentacja niniejsza obejmuje rozwiązania techniczne związane z budową sieci kanalizacji
deszczowej w ramach budowy dróg zlokalizowanych na terenie działki numer 8/43, 12/3, 22/3,
22/6, 22/7, 454 obręb 3 m. Dobrzany. Niniejsze przedsięwzięcie polega na budowie drogi
publicznej kategorii gminnej spełniającej głównie funkcje dojazdowe do przyległych posesji.
Obejmuje on budowę części ulicy Spółdzielczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do
granicy z działką numer 433/4 tj. na długości 340,0 m. Budowę ulicy Brzozowej na odcinku od
posesji nr 9 do skrzyżowania z ulicą Lipową, budowę ulicy Robotniczej, Lipowej, Orzechowej na
całym ich przebiegu. W ramach budowy wyżej wymienionych ulic wykonana zostanie jezdnia,
chodniki, zjazdy do posesji, trawniki. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z
utwardzonych nawierzchni jezdni, chodników oraz zjazdów do posesji zaprojektowano kanalizację
deszczową. Niniejszy tom dokumentacji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z
wpustami deszczowymi zlokalizowanymi w jezdni przy prawej krawędzi. W ramach budowy ujęto
wykonanie na całej długości ulicy Spółdzielczej, Brzozowej, Robotniczej, Lipowej, Orzechowej
sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni
utwardzonych poprzez nowo projektowane kolektory do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
której właścicielem jest Gmina Dobrzany.
III. Stan istniejący.
Teren na którym przewidziano budowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy części ulicy
Spółdzielczej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do granicy z działką numer 433/4 tj. na
długości 340,0 m. budowy ulicy Brzozowej na odcinku od posesji nr 9 do skrzyżowania z ulicą
Lipową, budowy ulicy Robotniczej, Lipowej, Orzechowej na całym ich przebiegu obejmuje działki
numer 8/43, 12/3, 22/3, 22/6, 22/7, 454 obręb 3 m. Dobrzany.
Działka numer 8/43 stanowi teren przyległy do ulicy Robotniczej i ulicy Lipowej, oznaczona jest na
mapie do celów projektowych symbolem „RV” tj. grunty orne piątej klasy bonitacji. W chwili
obecnej działka ta urządzona jest w sposób tymczasowy i nie jest użytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem gdyż stanowią ugory, gdy tymczasem w planie zagospodarowania przestrzennego
przeznaczona jest pod komunikacje drogową. Działka ta jest porośnięta trawami.
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Działka numer 12/3 stanowi pas drogowy drogi gminnej ulicy Robotniczej, oznaczona jest na
mapie do celów projektowych symbolem „dr” tj. drogi. W chwili obecnej działka ta urządzona jest
w sposób docelowy i użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Działka numer 12/3 stanowi
urządzony pas drogowy z wydzieloną pieszo – jezdnią szerokości 7,0 m o nawierzchni z brukowej
kostki betonowej. Pomiędzy jezdnią a ogrodzeniami sąsiednich posesji jest zieleniec, porośnięty
roślinnością tj. trawami oraz drzewami iglastymi. Po prawej stronie jezdni istnieje zieleniec o
szerokości zmiennej 3,0 m ÷ 4,0 m, tj szerokość jest dostosowana do przebiegu krawędzi jezdni i
granic działek sąsiednich. Natomiast po lewej stronie jezdni istnieje zieleniec o szerokości zmiennej
1,5 m ÷ 2,0 m, tj szerokość jest dostosowana do przebiegu krawędzi jezdni i granic działek
sąsiednich. W ciągu ulicy zlokalizowane są indywidualne zjazdy do posesji z brukowej kostki
betonowej oraz płyt betonowych chodnikowych o szerokości dostosowanej do szerokości bram
wjazdowych do posesji. Ulica na przedmiotowym odcinku jest oświetlona oświetleniem ulicznym,
lampy są zamontowane na słupach stalowych zlokalizowanych w zieleńcach po prawej stronie
jezdni. Ulica na przedmiotowym odcinku jest odwodniona kanalizacją deszczową. Dwa wpusty
deszczowe zbierające wody opadowe z części ulicy Robotniczej są zlokalizowane przy posesji nr 9.
Wpusty te podłączone są do kolektora kanalizacji deszczowej, który to kolektor przebiega wzdłuż
ulicy Robotniczej po prawej stronie jezdni. Kolektor kanalizacji deszczowej na przedmiotowym
odcinku o średnicy ∅ 200 mm wykonany jest z rur tworzywowych i podłączony na dalszym
przebiegu do sieci kanalizacji deszczowej, której właścicielem jest Gmina Dobrzany.
Działka numer 22/3 stanowi teren przyległy do ulicy Orzechowej, oznaczona jest na mapie do
celów projektowych symbolem „Bp” tj. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy. W chwili obecnej działka ta urządzona jest w sposób tymczasowy i użytkowana zgodnie
z jej przeznaczeniem. Działka numer 22/3 stanowi część ogrodu przydomowego posesji Orzechowa
numer 7 ogrodzonego ogrodzeniem tymczasowym z siatki stalowej zamocowanej na słupkach
stalowych posadowionych bezpośrednio w gruncie. Na działce tej urządzony jest zieleniec,
porośnięty roślinnością niską tj. trawami oraz drzewami iglastymi.
Działka numer 22/6 stanowi teren przyległy do ulicy Orzechowej, oznaczona jest na mapie do
celów projektowych symbolem „Bp” tj. zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie
zabudowy. W chwili obecnej działka ta urządzona jest w sposób tymczasowy i użytkowana zgodnie
z jej przeznaczeniem. Działka numer 22/6 stanowi część ogrodu przydomowego posesji Orzechowa
numer 1 ogrodzonego ogrodzeniem stałym częściowo z siatki stalowej zamocowanej na słupkach
stalowych posadowionych w cokole betonowym, a częściowo z paneli drewnianych zamocowanych
do słupków stalowych posadowionych w cokole betonowym. Na działce tej urządzony jest
zieleniec, porośnięty roślinnością niską tj. trawami oraz drzewami iglastymi.
Działka numer 22/7 stanowi pas drogowy drogi gminnej ulicy Orzechowej, oznaczona jest na
mapie do celów projektowych symbolem „dr” tj. drogi. W chwili obecnej jest to nieurządzony
teren, bez wydzielonych elementów przeznaczonych dla komunikacji pojazdów jak i pieszych.
Użytkowana w sposób tymczasowy, jest to praktycznie teren po którym poruszają się pojazdy, na
powierzchni gruntu widoczne wyjeżdżone dwa ślady po kołach pojazdów dojeżdżających do
sąsiednich posesji położonych wzdłuż przedmiotowej ulicy. Obecny stan nawierzchni gruntowej na
przeważającej długości jest zły, liczne wyboje, nierówności i zapadnięcia w sposób znaczący
obniżają bezpieczeństwo użytkowników drogi jak i też komfort poruszania się pojazdów. Ponadto
w licznych nierównościach po opadach deszczu zbiera się woda która w znaczący sposób utrudnia
poruszanie się pieszych użytkowników drogi. W ciągu przedmiotowej drogi nie występują
elementy odwadniające np. rowy. Jedynie na skrzyżowaniu z ulicą Majową występuje odcinek
urządzonego w sposób docelowy pasa drogowego. Na tym odcinku istnieje pieszo - jezdnia
szerokości 6,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Pomiędzy jezdnią a ogrodzeniami
sąsiednich posesji jest zieleniec, porośnięty roślinnością tj. trawami oraz drzewami iglastymi. Ulica
na tym skrzyżowaniu jest odwodniona kanalizacją deszczową. Dwa wpusty deszczowe zbierające
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wody opadowe z tego skrzyżowania oraz części ulicy Majowej są zlokalizowane przy posesji nr 8.
Wpusty te podłączone są do kolektora kanalizacji deszczowej, który to kolektor przebiega w
poprzek ulicy Orzechowej. Kolektor kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku o średnicy
∅ 300 mm wykonany jest z rur tworzywowych i podłączony na dalszym przebiegu do sieci
kanalizacji deszczowej, której właścicielem jest Gmina Dobrzany.
Działka numer 454 stanowi pas drogowy drogi gminnej ulicy Spółdzielczej i ulicy Szkolnej,
oznaczona jest na mapie do celów projektowych symbolem „dr” tj. drogi. W chwili obecnej działka
na długości ulicy Szkolnej urządzona jest w sposób docelowy i użytkowana zgodnie z jej
przeznaczeniem. Działka numer 454 stanowi urządzony pas drogowy z wydzieloną jezdnią o
zmiennej szerokości 6,0 m ÷ 6,5 m o nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych. Po prawej
stronie jezdni istnieje chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z brukowej kostki betonowej. Po
lewej stronie jezdni istnieje zieleniec o szerokości zmiennej 1,5 m ÷ 2,0 m, tj szerokość jest
dostosowana do przebiegu krawędzi jezdni i granic działek sąsiednich. W ciągu ulicy
zlokalizowane są indywidualne zjazdy do posesji z brukowej kostki betonowej oraz płyt
betonowych chodnikowych o szerokości dostosowanej do szerokości bram wjazdowych do posesji.
Ulica na przedmiotowym odcinku jest oświetlona oświetleniem ulicznym, lampy są zamontowane
na słupach stalowych zlokalizowanych w zieleńcach. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą słupy oświetleniowe zlokalizowane są w
zieleńcach po lewej stronie jezdni. Natomiast na odcinku od skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą do
skrzyżowania z ulicą Robotniczą słupy oświetleniowe zlokalizowane są za chodnikiem w zieleńcu
po prawej stronie jezdni. Ulica na przedmiotowym odcinku jest powierzchniowo. Wody opadowe z
nawierzchni jezdni i chodników poprzez odpowiednie spadki podłużne kierowane są do ulicy
Mickiewicza w której zlokalizowana jest kanalizacją deszczowa.
Działka numer 454 stanowi także pas drogowy dróg gminnych ulicy Spółdzielczej, ulicy
Brzozowej, ulicy Robotniczej, ulicy Lipowej. Działka numer 454 na odcinku ulicy Spółdzielczej
oznaczona jest na mapie do celów projektowych symbolem „dr” tj. drogi. Natomiast na odcinku
ulicy Brzozowej, ulicy Robotniczej, ulicy Lipowej oznaczona jest na mapie do celów projektowych
symbolem „Tp” tj. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych.
Działka numer 454 ulica Spółdzielcza na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Orzechowej urządzona
jest w sposób docelowy i użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Na tym odcinku stanowi
urządzony pas drogowy z wydzieloną jezdnią szerokości 6,0 m o nawierzchni z mas mineralno bitumicznych. Po prawej stronie jezdni istnieje chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z brukowej
kostki betonowej. Po lewej stronie jezdni istnieje zieleniec o szerokości zmiennej 17 m ÷ 23 m, tj
szerokość jest dostosowana do przebiegu krawędzi jezdni i granic działek sąsiednich. W ciągu tego
odcinka ulicy zlokalizowany jest zjazd na zaplecze szkoły z płyt betonowych sześciokątnych typu
„trylinka” oraz zjazd na plac manewrowy autobusów szkolnych z płyt betonowych
wielootworowych typu „JOMBO”. Ulica na tym odcinku jest odwodniona kanalizacją deszczową.
Jeden wpust deszczowy zbierający wody opadowe z tego odcinka jest zlokalizowany przy
skrzyżowaniu z ulicą Szkolną. Wpust ten podłączony jest do kolektora kanalizacji deszczowej,
który to kolektor przebiega w poprzek ulicy na teren działki szkoły. Kolektor kanalizacji
deszczowej na przedmiotowym odcinku o średnicy ∅ 150 mm wykonany jest z rur tworzywowych
i podłączony na dalszym przebiegu do sieci kanalizacji deszczowej, której właścicielem jest Gmina
Dobrzany.
Działka numer 454 ulica Spółdzielcza na odcinku od ulicy Orzechowej do końca zakresu
urządzona jest w sposób tymczasowy i użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Ulica
Spółdzielcza na tym odcinku jest częściowo urządzona i posiada jezdnię szerokości zmiennej 3,0 ÷
5,5 m o nawierzchni żwirowej i żużlowej z domieszką gruzu betonowego przekruszonego. Po
prawej stronie jezdni istnieje zieleniec o szerokości zmiennej 0,5 m ÷ 2,5 m, tj szerokość jest
dostosowana do przebiegu krawędzi jezdni i granic działek sąsiednich. Po lewej stronie jezdni
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istnieje zieleniec o szerokości zmiennej 2,0 m ÷ 13,5 m, tj szerokość jest dostosowana do przebiegu
krawędzi jezdni i granic działek sąsiednich. W ciągu ulicy zlokalizowane są indywidualne zjazdy
do posesji z brukowej kostki betonowej oraz płyt betonowych chodnikowych o szerokości
dostosowanej do szerokości bram wjazdowych do posesji. Ulica Spółdzielcza na przedmiotowym
odcinku jest oświetlona oświetleniem ulicznym, lampy są zamontowane na słupach stalowych
zlokalizowanych w zieleńcach po lewej stronie jezdni.
Działka numer 454 na długości ulicy Brzozowej, ulicy Robotniczej, ulicy Lipowej w chwili obecnej
jest to nieurządzony teren, bez wydzielonych elementów przeznaczonych dla komunikacji
pojazdów jak i pieszych. Użytkowany w sposób tymczasowy, jest to praktycznie teren po którym
poruszają się pojazdy, na powierzchni gruntu widoczne wyjeżdżone ślady po kołach pojazdów
dojeżdżających do sąsiednich posesji położonych wzdłuż przedmiotowych ulicach. Obecny stan
nawierzchni gruntowej na przeważającej długości jest zły, liczne wyboje, nierówności i zapadnięcia
w sposób znaczący obniżają bezpieczeństwo użytkowników drogi jak i też komfort poruszania się
pojazdów. Ponadto w licznych nierównościach po opadach deszczu zbiera się woda która w
znaczący sposób utrudnia poruszanie się pieszych użytkowników. W ciągu przedmiotowych ulic
nie występują elementy odwadniające np. rowy.
IV. Stan projektowany
1. Zagospodarowanie terenu
W związku z projektowaną budową ulicy Spółdzielczej, Brzozowej, Lipowej, Robotniczej,
Orzechowej ujęto wykonanie na całej długości tych ulic sieć kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez nowo
projektowane kolektory kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na działce numer 22/3 i działce numer 454. Nową sieć kanalizacji deszczowej
zaprojektowano w postaci studzienek ściekowych tworzywowych o średnicy wewnętrznej
minimum DN 420 mm z dnem osadnikowym o wysokości minimum 0,5 m. Studzienki ściekowe
przykryto wpustami ulicznymi z rusztem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego dla obciążenia
klasy D400 tj. 40 ton, o wymiarach minimum 400 * 600 mm w ilości 40 sztuk. Studzienki ściekowe
zostały podłączone poprzez przykanaliki wykonane z rur PCV-U ∅ 200 mm do studni rewizyjnych
włazowych. Studnie rewizyjne zaprojektowano z tworzywa o średnicy wewnętrznej ∅ 1000 mm
przykryte od góry stożkiem z włazami kanałowymi minimum ∅ 600 mm dla obciążenia klasy D400
tj. 40 ton. Przyjęto włazy żeliwne ( pierścienie na obwodzie ) z wypełnieniem betonowym. Studnie
rewizyjne zostały zaprojektowane z kinietą. Kolektor kanalizacji deszczowej pomiędzy
poszczególnymi studniami zaprojektowano z rury PCV-U ∅ 300 mm i PCV-U ∅ 400 mm o
sztywności obwodowej 8 kPa, rury kielichowe łączone na wcisk z uszczelką gumową. Nowo
projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do istniejącego kolektora poprzez
studnię zlokalizowaną na działce numer 22/3 tj. przy posesji numer 7 ulica Orzechowa. Istniejący
kolektor na odcinku od studni kd13 do studni kd15 przewidziano do wymiany tj. przewód ∅ 200
mm zostanie zastąpiony przewodem ∅ 400 mm. Ponadto istniejąca studnia oznaczona symbolem
„kd13” zostanie wymieniona na nową z jednoczesnym obniżeniem dna kiniety do rzędnej 80,12
m.n.p.m. Nowo projektowany odcinek Sr1 ÷ Sr3 kanalizacji deszczowej zlokalizowane w ciągu
ulicy Spółdzielczej zostanie włączony do istniejącego kolektora poprzez studnię oznaczoną
symbolem „kd1” zlokalizowaną na działce numer 454 tj. przy posesji numer 1 ulica Orzechowa.
Studnia oznaczona symbolem „kd1” zostanie przebudowana, istniejące zwieńczenie studni ( właz )
zostanie podniesiony do rzędnej wysokościowej 82,00 m.n.p.m. tj. do projektowanego poziomu
nawierzchni chodnika. Natomiast w ścianie bocznej studni zostanie wykonany otwór, którym
zostanie wprowadzony przewód kolektora deszczowego ∅ 300 mm.
Nowo projektowane wpusty uliczne oznaczone symbolami „W06” i „W07” zlokalizowane w ciągu
ulicy Spółdzielczej zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnię
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oznaczoną symbolem „kd2” zlokalizowaną na działce numer 454 tj. przy granicy posesji numer 1 i
posesji numer 3 ulica Orzechowa. Studnia oznaczona symbolem „kd2” zostanie w dotychczasowym
stanie. Natomiast w ścianie bocznej studni zostanie wykonany otwór, którym zostanie
wprowadzony przewód przykanalika ∅ 200 mm.
Nowo projektowane wpusty uliczne oznaczone symbolami „W08” i „W09” zlokalizowane w ciągu
ulicy Spółdzielczej zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnię
oznaczoną symbolem „kd3” zlokalizowaną na działce numer 454 tj. przy granicy posesji numer 7
ulica Orzechowa. Studnia oznaczona symbolem „kd3” zostanie w dotychczasowym stanie.
Natomiast w ścianie bocznej studni zostanie wykonany otwór, którym zostanie wprowadzony
przewód przykanalika ∅ 200 mm.
Nowo projektowany wpust uliczny oznaczony symbolem „wp3” zlokalizowany w ciągu ulicy
Orzechowej zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnię
oznaczoną symbolem „kd16” zlokalizowaną na działce numer 22/6 tj. przy granicy posesji numer 1
ulica Orzechowa. Studnia oznaczona symbolem „kd16” zostanie w dotychczasowym stanie.
Natomiast w ścianie bocznej studni zostanie wykonany otwór, którym zostanie wprowadzony
przewód przykanalika ∅ 200 mm.
Nowo projektowane wpusty uliczne oznaczone symbolami „W32” i „W33” zlokalizowane w ciągu
ulicy Robotniczej zostaną włączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez studnię
oznaczoną symbolem „k11” zlokalizowaną na działce numer 22/3 tj. na wprost posesji numer 6
ulica Robotnicza. Studnia oznaczona symbolem „kd11” zostanie w dotychczasowym stanie.
Natomiast w ścianie bocznej studni zostanie wykonany otwór, którym zostanie wprowadzony
przewód przykanalika ∅ 200 mm.
W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie przewidziano do wykonania :

– kolektor z rury PCV-U ∅ 400 mm o sztywności obwodowej 8 kPa ( odcinek kd15 ÷ kd20,
odcinek Sr6 ÷ kd6 ) – długość całkowita 241,4 + 32,3 m = 273,7 m

– kolektor z rury PCV-U ∅ 300 mm o sztywności obwodowej 8 kPa ( odcinek kd6 ÷ kd 8, odcinek
Sr7 ÷ kd7, odcinek Sr1 ÷ kd1 ) – długość całkowita 162,1 + 173,2 + 57,5 = 392,8 m
– przyłącza z rury PCV-U ∅ 200 mm o sztywności obwodowej 8 kPa – długość całkowita 216,5 m
– studnie rewizyjne z tworzywa o wytrzymałości trzony SN ≥ 4 kN/m2 o średnicy wewnętrznej ∅
1000 mm z kinietą – ilość 25 sztuk
– studzienki ściekowe z tworzywa o wytrzymałości trzony SN ≥ 4 kN/m2 o średnicy wewnętrznej
minimum ∅ 425 mm z dnem osadnikowym o wysokości 0,5 m. – ilość 40 sztuk
2. Przebieg trasy kanałów i pozostałych elementów kanalizacji.
Zgodnie z przebiegiem projektowanych jezdni ulicy Spółdzielczej, Brzozowej, Lipowej,
Robotniczej, Orzechowej, granicami pasa drogowego oraz wytycznymi Inwestora główny kolektor
kanalizacji deszczowej został zaprojektowany w jezdni. Kolektor na prostych odcinkach drogi
został odsunięty od krawędzi jezdni o 1,1 m ÷ 1,6 m na łukach poziomych drogi tak aby w całości
mieścić się w graniach działki pasa drogowego. Na całym przebiegu kolektora w miejscach
załamania przebiegu trasy zaprojektowano studnie rewizyjne. Punktu charakterystyczne załamania
osi trasy kolektora zostały zlokalizowane w osiach studni rewizyjnych. W celu odprowadzenia wód
opadowych z nawierzchni utwardzonych zaprojektowano 40 sztuk studzienek ściekowych z
wpustami ulicznymi, które oznaczono na mapie symbolami W1 ÷ W37 oraz wp1 ÷ wp3. Studzienki
ściekowe zostały zaprojektowane w jezdni przy prawej krawędzi, z odsunięciem o około 0,25 m.
Szczegółową lokalizację studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, sieci kanalizacji deszczowej
wraz z pozostałymi elementami oraz ich przebieg pokazano na rysunku numer 1K pt. „Plan
zagospodarowania terenu – plansza koordynacyjna. Sieć kanalizacji deszczowej z wpustami
ulicznymi – projekt zamienny” niniejszej dokumentacji.
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Uwaga:
1. Szczegółową lokalizację oraz parametry studni rewizyjnych oznaczone symbolem „Sr1 ÷
Sr13” podano w tabeli numer 1 pt. „Parametry studni rewizyjnych Sr1 – Sr13” niniejszej
dokumentacji.
2. Szczegółową lokalizację oraz parametry studni rewizyjnych oznaczone symbolem „kd1 ÷
kd20” podano w tabeli numer 2 pt. „Parametry studni rewizyjnych kd1 – kd20” niniejszej
dokumentacji.
3. Szczegółową lokalizację oraz parametry studzienek ściekowych z wpustami oznaczone
symbolem „W1 ÷ W37” i „wp1 ÷ wp3” podano w tabeli numer 3 pt. „Parametry studzienek
ściekowych z wpustami” niniejszej dokumentacji.
4. Szczegółowe usytuowanie kanałów w studniach przedstawiono na rysunku numer 6K pt. „
Schematy usytuowania kanałów w studniach” niniejszej dokumentacji.
5. Na mapie do celów projektowych naniesiono punkt osnowy geodezyjnej numer 1663
podlegający ochronie. Punkt ten zlokalizowany jest poza projektowaną drogą tj. przy
granicy działki nr 51. Biorąc pod uwagę zasięg prac budowlanych oraz robót ziemnych jak i
też obszar na którym mogą się poruszać maszyny budowlane wykonujące te prace przed
przystąpieniem do robót ziemnych punkt geodezyjny numer 1663 należy oznakować w
sposób trwały poprzez umieszczenie pomalowanych palików oraz poprzez oznakowanie
taśmą ostrzegawczą. Roboty ziemne w pobliżu w/w punktu należy wykonywać wyłącznie
ręcznie a wykopy zabezpieczyć przed osunięciem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
w/w punktu osnowy geodezyjnej, Inwestor odtworzy punkt osnowy geodezyjnej przez
upoważnione wykonawstwo geodezyjne na własny koszt.
3. Spadki i zagłębienia kanałów i pozostałych elementów kanalizacji.
Układ wysokościowy i posadowienie przewodów kanałów deszczowych, studni rewizyjnych oraz
studzienek ściekowych i wpustów deszczowych został dostosowany do projektowanej niwelety
jezdni, rzędnych terenu istniejącego oraz możliwości odprowadzenia grawitacyjnego wód
opadowych z całej zlewni objętej niniejszym projektem. Rzędne wysokościowe oraz zagłębiania
studni rewizyjnych i kanałów na odcinku Sr6 ÷ kd8 przedstawiono na rysunku numer 2K. Rzędne
wysokościowe oraz zagłębiania studni rewizyjnych i kanałów na odcinku kd15 ÷ kd20
przedstawiono na rysunku numer 3K. Rzędne wysokościowe oraz zagłębiania studni rewizyjnych i
kanałów na odcinku Sr7 ÷ kd7 przedstawiono na rysunku numer 4K. Rzędne wysokościowe oraz
zagłębiania studni rewizyjnych i kanałów na odcinku Sr1 ÷ kd1 oraz przykanaliki przedstawiono na
rysunku numer 5K. Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rury PVC ∅ 300, ∅ 400
które będą układane na głębokości 1,34 m ÷ 2,57 m zgodnie z danymi zawartymi na rysunkach
numer 2K ÷ 5K. Spadki projektowanych kanałów umożliwiają grawitacyjne odprowadzenie wód
opadowych i wynoszą 0,30 % ÷ 2,23 % zgodnie z danymi zawartymi na rysunkach numer 3K ÷ 5K.
W celu zachowania maksymalnych dopuszczalnych spadków kanałów określonych na 3,0 % ,
zaprojektowano studnie z kaskadą zewnętrzną tj. studnia oznaczona symbolem Sr6. Studnia
oznaczona symbolem Sr6 została zaprojektowana z kaskadą zewnętrzna w postaci rury pionowej
spustowej PVC ∅ 400 o wysokości h = 1,45 m. Wszystkie studnie rewizyjne zostały
zaprojektowane z kinietą. Przyłącza studzienek ściekowych z wpustami do studni rewizyjnych
zaprojektowano z rury PVC ∅ 200 które będą układane na głębokości 1,20 m zgodnie z danymi
zawartymi na rysunkach numer 2K ÷ 5K. Z uwagi na niewielką odległość studzienek ściekowych
W1 ÷ W37 od studni rewizyjnych do których będą podłączone, przyłącza będą układane w spadku
podłużnym o stałej wartości 2,0 %.
4. Rozwiązania materiałowe kanałów i pozostałych elementów kanalizacji oraz ich
parametry techniczne i eksploatacyjne.
Kolektor kanalizacji deszczowej pomiędzy poszczególnymi studniami zaprojektowano z rury PCV8

U ∅ 300 mm i PCV-U ∅ 400 mm o sztywności obwodowej 8 kPa, rury kielichowe łączone na
wcisk z uszczelką gumową.
Przyłącza studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi do studni rewizyjnych zaprojektowano z
rury PCV-U ∅ 200 mm o sztywności obwodowej 8 kPa, rury kielichowe łączone na wcisk z
uszczelką gumową.
Studnie rewizyjne Sr1÷ Sr13 oraz kd1 ÷ kd 20 zaprojektowano z tworzywa o wytrzymałości trzony
SN ≥ 4 kN/m2 o średnicy wewnętrznej ∅ 1000 mm przykryte od góry stożkiem z włazami
kanałowymi minimum ∅ 600 mm dla obciążenia klasy D400 tj. 40 ton. Przyjęto włazy żeliwne (
pierścienie na obwodzie ) z wypełnieniem betonowym. Studnie rewizyjne zostały zaprojektowane z
kinietą.
Studzienki ściekowe W1 ÷ W14 oraz Wi1 zaprojektowano z tworzywa o wytrzymałości trzony SN
≥ 4 kN/m2 o średnicy wewnętrznej minimum 425 mm z dnem osadnikowym o wysokości 0,59 m.
Studzienki ściekowe z rusztem żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego dla obciążenia klasy D400
tj. 40 ton, o wymiarach minimum 400 * 600 mm.
Zarówno forma, jak i też rodzaj użytych materiałów nie może być zmieniony w trakcie realizacji
robót bez pisemnej zgody Inwestora.
Uwaga:
1. Wszystkie wbudowane materiały winny bezwzględnie posiadać wymagane prawem
deklaracje właściwości użytkowych lub dokumenty równoważne.
2. Zaleca się aby wszystkie elementy studni rewizyjnych, studzienek ściekowych, włazów,
rusztów, pierścieni odciążających stanowiły kompletne rozwiązania systemowe danego
producenta.
5. Wykonanie i odbiór robót
Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z właściwymi normami
przedmiotowymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Odbiór robót
nastąpi w oparciu o przedłożone deklaracje właściwości użytkowych lub dokumenty równoważne,
protokoły badań stopnia zagęszczenia dla materiałów zasypowych, podbudów oraz pozostałe
badania i sprawdzenia przewidziane w specyfikacjach technicznych. Odbiór jakościowo - ilościowy
wykonanych robót nastąpi na podstawie obowiązujących norm przedmiotowych. Odstępstwa od
niniejszych uregulowań prawno – technicznych przyjętych w opracowanym projekcie mogą zostać
dokonane tylko i wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Inwestora. Kanalizację deszczową z
przyłączami do istniejącej kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem.
Wszelki odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem. Przewody kanalizacji deszczowej
układać na warstwie 10 cm. zagęszczonej podsypki piaskowej ze spadkami podanymi w projekcie i
obsypać 30 cm warstwą ponad wierzch przewodu piasku, który należy zagęścić. Pozostałą część
wykopu przy wykonywaniu kolektora przebiegającego pod projektowaną jezdnią zasypać gruntem
dowiezionym z poza terenu budowy o parametrach jak dla nasypu budowlanego zagęszczonym
warstwami o grubości 10,0 ÷ 30,0 cm. Przy wykonywaniu kolektora na odcinkach przebiegających
poza projektowaną jezdnią pozostałą nad obsypką część wykopu zasypać gruntem rodzimym z
zagęszczeniem warstwami o grubości 10,0 ÷ 30,0 cm do poziomu stwierdzonego na etapie
wykonywanych robót spodu warstwy humusu. Istniejąca warstwę humusu przy wykonywaniu robót
ziemnych na tym odcinku należy zdjąć i spryzmować oddzielanie. Po zakończeniu prac
instalacyjnych wcześniej zdjęty humus należy rozłożyć warstwą grubością zbliżoną do pierwotnej
na szerokości wykonywanych robót ziemnych. Jako materiał podsypki i obsypki przewodów należy
zastosować piasek lub żwir morenowy frakcji 0,2 ÷ 1,0 mm. Studzienki ściekowe należy posadowić
na warstwie piasku o grubości 10,0 cm po zagęszczeniu. Studnie rewizyjne należy posadowić na
warstwie piasku o grubości 20,0 cm po zagęszczeniu. Piasek pod studzienki ściekowe i studnie
rewizyjne powinien mieć parametry jak dla warstwy odsączającej tj. o współczynniku filtracji k > 8
m/dobę. Po zakończeniu robót montażowych związanych z układaniem rurociągów należy
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przeprowadzić próby ciśnieniowe i wykonać geodezyjną inwentaryzacje. Odbiór techniczny należy
zgłosić właściwemu operatorowi, które w przyszłości będzie konserwować i zarządzać wykonaną
kanalizacją deszczową. Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
BHP oraz zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II –
instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Uwaga:
1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wykopów kontrolnych celem
sprawdzenia głębokości posadowienia istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, w
szczególności sieci energetycznej, teletechnicznej której przebieg zinwentaryzowano na
rysunku numer 1K pt. „Plan zagospodarowania terenu – plansza koordynacyjna. Sieć
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi – projekt zamienny”.
2. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne (
wykopy, przeciski, odkrywki ) należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.
6. Oznakowanie terenu robót.
Teren robót budowlanych związanych z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej jest
zlokalizowany w granicach działki numer 12/3, 22/3, 22/6, 22/7, 454 obręb 3 m Dobrzany. Roboty
budowlane należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami
prawnymi. Roboty budowlane prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej tj. ulicy
Spółdzielczej, Brzozowej, Lipowej, Robotniczej należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z
obowiązującym prawem o ruchu drogowym. Roboty budowlane prowadzone w graniach działki
numer 22/3, 22/6, 22/7 oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczegółowymi BHP i prawem budowlanym. Kierownik robót jest odpowiedzialny w trakcie
wykonywania robót za zapewnienie bezpieczeństwa na odcinku, na którym wykonywane są roboty
oraz opracowanie i uzgodnienie projektu oznakowania terenu robót prowadzonych w pasie
drogowym dróg publicznych. W przypadku wykonywania robót i zajmowania pasa drogowego,
Wykonawca winien uzyskać stosowne przekazanie placu budowy od Inwestora. Wykonawca robót
ponosi pełną odpowiedzialność prawno - finansową w stosunku do osób trzecich, za wynikłe
szkody związane z prowadzeniem robót.
7. Informacje o obszarze oddziaływania.
Obszar oddziaływania obiektu tj. sieci kanalizacji deszczowej mieści się w całości na działkach na
których został zaprojektowany tj. 12/3, 22/3, 22/6, 22/7, 454 obręb 3 m. Dobrzany.
8. Informacje o ochronie zabytków.
Planowane do wykonania roboty budowlane będą prowadzone na działkach numer 12/3, 22/3, 22/6,
22/7, 454 obręb 3 m. Dobrzany, które to działki znajdują się poza obszarami objętymi ochroną w
myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Planowane do
wykonania roboty ziemne nie wymagają decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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B. Spis rysunków
Numer rysunku

1K

Tytuł rysunku

Skala

Plan zagospodarowania terenu – plansza koordynacyjna.
Sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi – projekt zamienny

1 : 500

2K

Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej odcinek Sr6 ÷ kd8

3K

Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej odcinek kd15 ÷ kd20 1 : 100/1000

4K

Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej odcinek Sr7 ÷ kd7

5K

Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej odcinek Sr1 ÷ kd1
i przykanaliki

6K

Schematy usytuowania kanałów w studniach

1 : 100/1000

1 : 100/1000

1 : 100/1000

szkic
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C. Załączniki
– oświadczenie autorów projektu
– kserokopie uprawnień autorów projektu
– kserokopie świadectwa o przynależności do ZOIIB autorów projektu
– tabela numer 1 pt. „Parametry studni rewizyjnych Sr1 – Sr13”
– tabela numer 2 pt. „Parametry studni rewizyjnych kd1 – kd20”
– tabela numer 3 pt. „Parametry studzienek ściekowych z wpustami”
– protokół z narady koordynacyjnej znak ZUDP.420.203.2017.PE, nr 203/2017 z dnia
19.04.2017 r .
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Stargard, dnia 28 kwiecień 2017 r.

OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane” oświadczam, że aneks
do zatwierdzonego projektu budowlanego w części dotyczącej sieci kanalizacji deszczowej w
ramach zadania pt. „Budowa dróg osiedlowych w mieście Dobrzany. Etap I” zaprojektowany na
działce numer 8/43, 12/3, 22/3, 22/6, 22/7, 454 obręb 3 m. Dobrzany, którego Inwestorem jest
Gmina Dobrzany z siedzibą przy ulicy Staszica 1, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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