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II. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI KANALIZACJI DOZIEMNYCH I PRZY CZA KANALIZACJI 
SANITARNEJ DLA BUDYNKU – DYDAKTYCZNEGO ORAZ STO ÓWKI SZKOLNEJ ZESPO U SZKÓ  W SZTUTOWIE UL. 
Szkolna 13 Dz. Nr 167/5 
 
2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
Niniejsze opracowanie projektowe zawiera rozwi zania w zakresie budowy: 
- instalacji kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej – doziemnej w obr bie dzia ki 167/5 
Szczegó owy zakres opracowania projektowego przewiduje: 

a) budow  instalacji kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej - doziemnej z rur Ø110 PVC L=19,96  m,  
Ø160 PVC L=55,94m oraz Ø200 PVC L=86,56 m od projektowanych budynków do przyobiektowej 
przepompowni cieków lokalizowanej na dzia ce inwestora; 

b) cieki zostan  odprowadzone do studni zbiorczej S5 a pó nie za po rednictwem istniej cego 
ruroci gu odprowadzone do przepompowni cieków  

c) cieki z kuchni szkolnej przed odprowadzeniem do kanalizacji ogólnej zostan  oczyszczone z 
uszczów z po rednictwem separatora t uszczu typ STV 051 o wydajno ci 5 l/s firmy Separator 

Service 
 
2.2. ADRES ZADANIA. 
Projektowane urz dzenia zlokalizowane zosta y w miejscowo ci Sztutowo , obr b geodezyjny Sztutowo, 
gmina Sztutowo, powiat Nowy Dwór Gd, na dzia kach inwestora Nr 167/5. 
 
2.3.OKRE LENIE INWESTORA I U YTKOWNIKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO. 
Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest: 
Zespó  Szkó  w Sztutowie 
ul. Szkolna 13  
82-110 Sztutowo 

ciciel dzia ki nr 167/5: 
Urz d Gminy w Sztutowie 
Ul. Gda ska 55   
82-110 Gmina Sztutowo 
 
2.4. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstaw  opracowania stanowi  : 
- Zlecenie inwestora; 
- Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500 do celów projektowych wraz z projektem 
zagospodarowania terenu.; 
- Uzgodnienia z inwestorem; 
- Normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
 
2.5. ISTNIEJ CE UZBROJENIE TERENU. 
Teren obj ty opracowaniem projektowym posiada nast puj ce uzbrojenie techniczne: 
- sie  wodoci gow , 
- sie  kanalizacji deszczowej, 
- sie  kablow  telekomunikacyjna, 
- sie  elektroenergetyczn , 
 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y uzgodni  szczegó owo lokalizacj  istniej cego uzbrojenia 
z w cicielami poszczególnych sieci. 
Teren dzia ki nr 167/5 zosta  wy czony z obr bu ochrony konserwatora zabytków i wszelkie prace nie 
wymagaj  uzgodnie  z terenowym konserwatorem zabytków. 
 
2.6. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE. 
Budowa pod a geologicznego w miejscu zainwestowania to utwory moreny dennej z zalegaj cymi 
utworami holoce skimi i plejstoce skimi. Holocen tworz  niekontrolowane nasypy i gleby oraz torfy, 
namu y, gliny i piaski próchnicze. Plejstocen tworz  gliny i piaski gliniaste. 



Woda gruntowa na terenie obj tym opracowaniem posiada zwierciad o swobodne lub napi te na poziomie 
od 0,0 do 0,5 m ppt. Projektowane urz dzenia b  posadowione powy ej i poni ej linii wody gruntowej. 
Dlatego zaleca si  budow  sieci w okresie suchym: wiosenno – letnim. 
 
2.7. OPIS ROZWI ZA  PROJEKTOWYCH. 
 
2.7.1. INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ – DOZIEMNEJ 
Projektuje si  instalacj  kanalizacji sanitarnej, grawitacyjne – doziemnej w oparciu o norm  PN-92/B-
01707 „ Instalacje kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 „Zewn trzne systemy kanalizacyjne. 
Wymagania”. 
Instalacj  kanalizacji sanitarnej doziemnej projektuje si  od istniej cej studni rewizyjnej S5 na sieci 
kanalizacyjnej Ø200 zlokalizowanej na dzia ce nale cej do inwestora, 
do przepompowni SP . 
Studni  S1-S9 nale y wykona  z elementów fabrykowanych PVC lub PP ø 315 mm wg PN-B-10729; 1999 
„Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”, z w azem typu ci kiego w/g PN-87/H-74051-02. osadzonym na 
teleskopie systemowym. 
Od studni S1 projektuje si  przykanalik w kierunku instalacji kanalizacyjnej budynków skrzyd o A cieki 
bytowe. Przy cze i przykanaliki nale y wykona  na ca ej d ugo ci z rur PCV-U SDR 34 i sztywno ci 
obwodowej SN-8 f 160x4,7 mm jednorodnych, bez rdzenia spienionego, z uszczelk  wargow  z EPDM w 
systemie POWER-LOCK produkowanych przez firm  WAVIN lub innego producenta o porównywalnych 
parametrach, posiadaj cego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
Przej cie ruroci gu nad aw  fundamentow  wykona  w rurze ochronnej, stalowej f259,1mm L=4,3m. 
Rur  ochronna przed u eniem nale y zabezpieczy  antykorozyjnie zewn trznie i wewn trznie. 
Przestrze  pomi dzy rurami po zmontowaniu nale y wype ni  piank  poliuretanow . 
Dla odprowadzenia cieków z kuchni szkolnej do studni S1 projektuje si  przykanalik w kierunku instalacji 
kanalizacyjnej budynków skrzyd o A. Ze wzgl du na znaczn  zawarto  t uszczów w ciekach projektuje 
si  typ STV 051 o wydajno ci 5 l/s firmy Separator Service 
Przy cze i przykanaliki nale y wykona  na ca ej d ugo ci z rur PCV-U SDR 34 i sztywno ci obwodowej 
SN-8 f 160x4,7 mm jednorodnych, bez rdzenia spienionego, z uszczelk  wargow  z EPDM w systemie 
POWER-LOCK produkowanych przez firm  WAVIN lub innego producenta o porównywalnych 
parametrach, posiadaj cego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
Przej cie ruroci gu nad aw  fundamentow  wykona  w rurze ochronnej, stalowej f259,1mm L=4,3m. 
Rur  ochronna przed u eniem nale y zabezpieczy  antykorozyjnie zewn trznie i wewn trznie. 
Przestrze  pomi dzy rurami po zmontowaniu nale y wype ni  piank  poliuretanow . 
Od studni S8 projektuje si  przykanalik w kierunku instalacji kanalizacyjnej budynków skrzyd o C cieki 
bytowe. Przy cze i przykanaliki nale y wykona  na ca ej d ugo ci z rur PCV-U SDR 34 i sztywno ci 
obwodowej SN-8 f 110x3,2 mm jednorodnych, bez rdzenia spienionego, z uszczelk  wargow  z EPDM w 
systemie POWER-LOCK produkowanych przez firm  WAVIN lub innego producenta o porównywalnych 
parametrach, posiadaj cego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
Przej cie ruroci gu nad aw  fundamentow  wykona  w rurze ochronnej, stalowej f219 mm L=0,6m. Rur  
ochronna przed u eniem nale y zabezpieczy  antykorozyjnie zewn trznie i wewn trznie. Przestrze  
pomi dzy rurami po zmontowaniu nale y wype ni  piank  poliuretanow . 
Od studni S9 poprzez studni  S7 projektuje si  przykanalik w kierunku instalacji kanalizacyjnej budynków 
skrzyd o C cieki bytowe. Przy cze i przykanaliki nale y wykona  na ca ej d ugo ci z rur PCV-U SDR 34 i 
sztywno ci obwodowej SN-8 f 160x4,7 mm jednorodnych, bez rdzenia spienionego, z uszczelk  wargow  
z EPDM w systemie POWER-LOCK produkowanych przez firm  WAVIN lub innego producenta o 
porównywalnych parametrach, posiadaj cego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na 
terenie Polski. 
Przej cie ruroci gu nad aw  fundamentow  wykona  w rurze ochronnej, stalowej f259,1mm L=0,6m. 
Rur  ochronna przed u eniem nale y zabezpieczy  antykorozyjnie zewn trznie i wewn trznie. 
Przestrze  pomi dzy rurami po zmontowaniu nale y wype ni  piank  poliuretanow . 
 
Od studni S5 projektuje si  przykanalik w kierunku instalacji kanalizacyjnej budynków skrzyd o B cieki 
bytowe. Przy cze i przykanaliki nale y wykona  na ca ej d ugo ci z rur PCV-U SDR 34 i sztywno ci 
obwodowej SN-8 f 110x3,2 mm jednorodnych, bez rdzenia spienionego, z uszczelk  wargow  z EPDM w 
systemie POWER-LOCK produkowanych przez firm  WAVIN lub innego producenta o porównywalnych 
parametrach, posiadaj cego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 



Przej cie ruroci gu nad aw  fundamentow  wykona  w rurze ochronnej, stalowej f219 mm L=0,6m. Rur  
ochronna przed u eniem nale y zabezpieczy  antykorozyjnie zewn trznie i wewn trznie. Przestrze  
pomi dzy rurami po zmontowaniu nale y wype ni  piank  poliuretanow . 
Od studni S6 projektuje si  przykanalik w kierunku instalacji kanalizacyjnej budynków skrzyd o B cieki 
bytowe. Przy cze i przykanaliki nale y wykona  na ca ej d ugo ci z rur PCV-U SDR 34 i sztywno ci 
obwodowej SN-8 f 160x4,7 mm jednorodnych, bez rdzenia spienionego, z uszczelk  wargow  z EPDM w 
systemie POWER-LOCK produkowanych przez firm  WAVIN lub innego producenta o porównywalnych 
parametrach, posiadaj cego aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
Przej cie ruroci gu nad aw  fundamentow  wykona  w rurze ochronnej, stalowej f259,1mm L=4,3m. 
Rur  ochronna przed u eniem nale y zabezpieczy  antykorozyjnie zewn trznie i wewn trznie. 
Przestrze  pomi dzy rurami po zmontowaniu nale y wype ni  piank  poliuretanow . 
 
Istniej ca kanalizacj ciekow  od studni S3 do budynku sali gimnastycznej nale y zdemontowa  , 
zinwentaryzowa  i odtworzy  zapewniaj c wej cie do studni S3 na wymaganych rz dnych. 
 
Ruroci g kanalizacyjny nale y uk ada  w gotowym wykopie na warstwie zag szczonej podsypki piaskowej 
gr. 10 cm. Po u eniu z projektowanymi spadkami ruroci g nale y obsypa  pospó  do wysoko ci 30 cm 
ponad wierzch rury. Podsypk  i obsypk  nale y zag ci  ubijakiem r cznym lub spalinowym. Powy ej 
obsypki ruroci g zasypywa  ziemi  pozyskan  wcze niej z wykopu. 
Przed zasypaniem ruroci g kanalizacyjny podda  próbie szczelno ci zgodnie z PN-92/B-10735. 
Przyj to jako obowi zuj ce zag szczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej warto ci Proctora: 

 pod drogami I = 95% 
 w terenie zielonym I = 92% 

 
Minimalne spadki projektowanego ruroci gu: 
Ruroci g      Min. spadek 
Ø 200     0,5% 
Ø 160     1,5% 
Ø 110     2,0% 
 
Ruroci gi i studnie nale y posadowi : 
- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubo ci 10 cm; 
- w torfach i namu ach w zag szczonej podsypce piaskowo- wirowej grubo ci 30 cm; 
- w przypadku bardzo s abych gruntów stosowa  siatki wzmacniaj ce lub geow óknin ; 
Wszystkie partie gruntu rozmokni tego nale y wybra  i zast pi  betonem B 7,5. 
Szczegó owe decyzje dotycz ce posadowienia ruroci gów w gruntach s abono nych podejmie na bie co 
inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Rury kana owe nale y uk ada  na przygotowanym pod u ze spadkiem okre lonym w projekcie. Monta  
ruroci gów nale y wykonywa  wg informacji technicznej producenta rur. Poszczególne u one rury 
powinny by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem rednim lub grubym i dok adnie podbite w 
pachach, aby rura nie zmieni a po enia przy monta u nast pnych rur. Zag szczenie wykonywa  
warstwami z zachowaniem ostro no ci, aby zminimalizowa  wst pne ugi cie i nie uszkodzi  rur. 
Ruroci gi po zmontowaniu nale y sprawdzi  pod wzgl dem dro no ci i wynikowych spadków, a tak e 
podda  próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi. Przed zasypaniem ruroci g kanalizacyjny podda  próbie 
szczelno ci zgodnie z PN-92/B- 10735. 
Zasypk  wykopu wykona  z piasków grubych lub rednich z zag szczeniem mechanicznym warstwami, 
co 15 do 20 cm z zag szczeniem wype nienia 92- 98% wg Proctora. Do wysoko ci 30 cm ponad lico rury 
wykop zag szcza  ostro nie przy pomocy lekkich urz dze  zag szczaj cych po obu jej stronach, 
zwracaj c uwag , aby nie zag szcza  bezpo rednio dotykaj c rury, pozosta  cz  wykopu mo na 
zag szcza  mechanicznie przy pomoc maszyn rednich i ci kich. 
Po wykonaniu robót ziemnych i monta owych wykona  odtworzenie nawierzchni komunikacyjnych. 
Tras  ruroci gów, zag bienia i spadki podano w cz ci rysunkowej. 
 
Monta  ruroci gów nale y wykonywa  wg informacji technicznej producenta rur. 
Ruroci gi po zmontowaniu nale y sprawdzi  pod wzgl dem dro no ci i wynikowych spadków, a tak e 
podda  próbie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelno ; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. 
Zastosowany system zapewnia ca kowit  szczelno  z wyeliminowaniem mo liwo ci przedostawania si  
do kanalizacji wód przypadkowych. 



Szczegó owe informacje dotycz ce budowy sieci jak: trasy, rednice, spadki i zag bienia ruroci gów 
pokazano w cz ci rysunkowej. 
 
2.8. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA OWE. 
 
2.8.1. ROBOTY ZIEMNE. 
 
Wykopy nale y wykonywa  jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998. 
Metody wykonywania robót: 
- wykop sposobem mechanicznym, 
- wykop sposobem r cznym w zbli eniach i skrzy owaniach z istniej cym uzbrojeniem podziemnym. 
Do rozparcia cian wykopu stosowa  materia y zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
Roboty ziemne poza zbli eniami do istniej cego uzbrojenia podziemnego mo na wykonywa  
mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN83/8836-02. W miejscu zbli enia do istniej cego 
uzbrojenia roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie. 
Miejsca kolizji istniej cego uzbrojenia z projektowanymi urz dzeniami nale y ustali  szczegó owo 
wykonuj c przekopy kontrolne. 
Oprócz naniesionych kolizji mog  wyst pi  tak e kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. 
Wszystkie napotkane urz dzenia nale y traktowa  jako czynne. Wykopy pod ruroci gi do g boko ci 1,5 m 
mo na wykonywa  jako nieszalowane o skarpach pionowych. O g boko ci wi kszej nale y wykonywa  
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach 
pionowych w ulicach, przy zbli eniu do istniej cej zabudowy oraz przy g boko ciach powy ej 4 m. 
Zabezpieczenie cian wykopów wykonywa  wypraskami stalowymi zgodnie z norm  PN-68/B-06050. 
Wykopy powinny by  wykonywane bez zb dnego przeg biania . 
Nale  uwag  nale y zwróci  na zag szczanie ziemi w wykopach ze wzgl du na usytuowanie sieci w 
drogach. Wska nik zag szczenia gruntu w ka dej warstwie powinien by  nie mniejszy ni  0,97 pod 
drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zag szczenia wg normalnej próby Proctora wg 
PN–B-04481. Wska nik zag szczenia gruntu nale y przyjmowa  wg BN–72/8932-01. 
Roboty budowlane nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi normami Dz.U. Nr 4/83. 
Wykop nale y zabezpieczy  zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
oraz PN-B-10736,PN-B-06050, PN-EN 1610. 
Ze wzgl du na warunki gruntowo-wodne rury uk ada  w wykopach w skoprzestrzennych o cianach 
pionowych zabezpieczonych obudowami pe nymi. 
Wykopy dla ruroci gów b  wykonywane mechanicznie, do g boko ci o 0,2 m mniejszej ni  
projektowana i pog biane do w ciwej warto ci wykona  r cznie bezpo rednio przed u eniem 
ruroci gu Odchylenie grubo ci warstwy nie powinno przekracza  ± 3 cm. Warstwa ta powinna zosta  
usuwana bezpo rednio przed uk adaniem ruroci gu. W miejscach skrzy owa  i zbli  do istniej cego 
uzbrojenia tereny wykopy wykonywa  r cznie w odleg ci ustalonej z w cicielami sieci. Minimalna 
szeroko  wykopu mierzona wewn trz ciany obudowy powinna by  dostosowana do ruroci gu. 
Szeroko  wykopu nie mo e by  zmniejszana podczas monta u kana u na powierzchni i uk adania ca ych 
ci gów rur w wykopie. 
 
Szeroko  wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 
 

rednica 
nominalna 
rury 

Szeroko  wykopu [m] 
 

boko  
< 1,00 m 

 

boko  
1,00 i 1,75 m 

 

boko  
>1,75 i 4,00 m 

 

boko  
> 4,00 m 

 
110,160, 200 

 
0,80 0,80 0,90 1,00 

 
 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocze nie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie 
instalacji podziemnych nale y okre li  bezpieczne odleg ci (w pionie i poziomie), w jakich mog  by  
prowadzone roboty przy U yciu sprz tu ci kiego. Odleg ci bezpiecznego u ywania maszyn roboczych 
nale y ustali  z jednostkami zarz dzaj cymi tymi instalacjami. 



Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie kraw dzi 
wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ± 5 cm. Dno wykopu oczy ci  z gruzu, betonu 
i kamieni.! 
Po lub w czasie wykonywania wykopu nale y sprawdzi  (z udzia em In yniera), czy rodzaj gruntu 
odpowiada okre lonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna by  instalowana stopniowo, w miar  pog biania wykopu i stopniowo demontowana 
podczas zasypywania i zag szczania. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy 
ostrzegawcze. 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady o wysoko ci 1,1 m 
nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu. Balustrady powinny by  
wyposa one w desk  kraw nikow  wysoko  0,15 m oraz by  zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 
Niezale nie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami bezpiecze stwa wykop 
nale y szczelnie przykry , w sposób uniemo liwiaj cy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy  balustradami, 
linami lub ta mami ostrzegawczymi. 
Je eli teren, na którym s  wykonywane roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewni  sta y dozór. 
Przej cia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie  szeroko  co najmniej 
1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej cia (pomostu) musz  
znajdowa  si  barierki zpor czami o wysoko ci 1,10 m i desk  kraw nikow  wysoko  0,15 m. 
 
2.8.2. NAWI ZANIE DO SIECI REPERÓW. 
 
Wszystkie rz dne podane w projekcie odnosz  si  do sieci reperów niwelacji ogólnopa stwowej. 
 
2.9. OBOWI ZUJ CE SPÓJNE NORMY 

 PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

 BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska nika zag szczania gruntu. 
 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów. 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-B-06050: 1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-EN 1295:2000 - Projektowanie konstrukcyjne ruroci gów u onych w ziemi w ró nych warunkach 

obci . Cz  1: 
Wymagania ogólne. 

 PN-B-10735:1992 - Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 

 PN-EN 295: 2000 - Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i kanalizacyjnej. 
 PN-EN 752-1: 2000 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i Definicje 
 PN-EN 752-2: 2000 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
 PN-EN 752-3: 2000 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
 PN-EN 752-4:2001 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne i oddzia ywanie na 
rodowisko. 
 PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci nieniowe systemy 

przewodowe ze zmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemu. 

 PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesy ania p ynów. 
 PN-B-01700: 1999 - Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sieci zewn trzne. Oznaczenia graficzne. 
 PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
 PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 
 PN-64/H-74086 - Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
 PN-EN 476: 2001 - Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 



 PN-EN 752-4: 2001 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzia ywanie na 
rodowisko. 
 PN-EN 752-5: 2001 - Zewn trzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. 
 PN-EN 124:2000 - Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i ko owego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci . 
 PN-H-74051-00 - W azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
 PN-H-74051-02 - W azy kana owe klasy B,C,D ( w azy typu ci kiego) 
 PN-H-74051-2 - W azy kana owe klasy B125, C250. 
 PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania. 
 BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny 
 PN-88/B-32250 -Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwyk e. 
 PN-88/6731-08 - Cement, Transport i przechowywanie. 
 PN-88/6731-08 - Beton zwyk y 

Inne przepisy: 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003. 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z 
pó niejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 
4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.). 
5. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robot ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pa dziernika 2001 r.). 
6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 
z dnia 10 lipca 2003 r.). 
7. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pa dziernika 1997 r.). 
8. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1pa dziernika 1993 roku w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 
9. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania cieków do 
urz dze  kanalizacyjnych stanowi cych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 
r.). 
10. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 
430 z dnia 14 maja 1999 r.). 
11. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie. (Dz. 
U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 
12. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okre lenia 
odleg ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, 
wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w s siedztwie linii kolejowych oraz sposobu 
urz dzania i utrzymywania zas on od nie nych i pasów przeciwpo arowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 
13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym odprowadzaniu 
cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670) 
15. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 
Nr 38/0 l poz. 455) 
16. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 



17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.) 
18. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr, 107 
poz. 679 z 1998 r.) z pó niejszymi zmianami) 
19. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
20. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
okre lenia wykazu wyrobów budowlanych nie maj cych istotnego wp ywu na spe nianie wymaga  
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug uznanych zasad sztuki budowlanej 
(Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 
21. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a tak e wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mog cych 
stwarza  zagro enie albo s cych ochronie lub ratowaniu ycia, zdrowia lub rodowiska, podlegaj cych 
obowi zkowi certyfikacji na znak bezpiecze stwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegaj cych 
obowi zkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno ci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 
22. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczaj cych do obrotu wyroby mog ce stwarza  zagro enie albo, które s  ochronie 
lub ratowaniu ycia, zdrowia i rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodz ce z kraju, z którym 
Polska zawar a porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno ci lub deklaracji zgodno ci 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
 
2.11. UWAGI DODATKOWE. 

 Roboty monta owe nale y wykonywa  zgodnie z instrukcj  producenta ; 
 Koordynacja robót budowlanych spoczywa na inwestorze. 
 Trasa przewodów powinna by  geodezyjnie wytyczona w terenie przed rozpocz ciem robót, przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  powykonawcz  trasy i rz dnych posadowienia 
uzbrojenia. 

 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniu z kablami podziemnymi. Wszystkie roboty w obr bie 
kabli nale y wykonywa  r cznie. 

 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do pierwotnego 
stanu w przypadku ich uszkodzenia. 

 Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa  jako czynne, powiadamiaj c o ich 
odkryciu ewentualnych U ytkowników uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

 Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, które wynikn  w trakcie wykonywania robót b  wyja nione 
w ramach nadzoru autorskiego, po zg oszeniu przez wykonawc . 

 Roboty budowlano-monta owe wykonywa  zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych Cz. II.”. 
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III. INFORMACJA DOTYCZ CA 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
NAZWA ZADANIA : 
Modernizacja instalacji kanalizacyjnej doziemnej oraz przy cza kanalizacji sanitarnej 
do budynku dydaktycznego i sto ówki szkolnej 
ADRES: 
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INWESTOR: 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126). 
- Projekt budowlany przy czy wodno-kanalizacyjnych dla budynku dydaktycznego i sto ówki szkolnej na 
dz. nr. 167/5 
 
2. CZ  OPISOWA 
 
2.1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia oraz kolejno  realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 budowa instalacji wodoci gowej doziemnej 
- wykopy pod ruroci gi wraz z szalowaniem 
- ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy ig ofiltrów 
- wykonanie podsypki piaskowej 
- monta  w a po czeniowego; 
- monta  ruroci gów technologicznych 
- monta  separatora t uszczu 
- zasypka wykopów z równoczesnym demonta em szalunków i 
zag szczeniem zasypki 
- odtworzenia i uporz dkowanie terenu po budowie 

 budowa instalacji doziemnej i przy cza kanalizacji sanitarnej 
- wykopy pod ruroci gi wraz z szalowaniem 
- ewentualne odwodnienia wykopów przy pomocy pompy 
- wykonanie podsypki piaskowej 
- monta  studni rewizyjno-po czeniowych 
- monta  ruroci gów 
- zasypka wykopów z równoczesnym demonta em szalunków i 
zag szczeniem zasypki 
- odtworzenia i uporz dkowanie terenu po budowie 
 
2.2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych zwi zanych z przedmiotow  
budow  
Istniej ce obiekty – istniej ce uzbrojenie podziemne. 
 
2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, które mog  
stwarza  zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

 Natrafienie w trakcie wykonywania wykopów na niezainwentaryzowane 
urz dzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy. 

 Sk adowanie materia ów przeznaczonych do wbudowania 
- materia y b  sk adowane centralnie w miejscu wyznaczonego 
zaplecza budowy oraz dowo one na bie co na kolejne odcinki 
budowy z zaplecza lub bezpo rednio od dostawcy. 
2.4. Wskazania dotycz ce przewidywanych zagro e  wyst puj cych 
podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal  i rodzaje 
zagro enia oraz miejsce i czas ich wyst powania 

 Wej cie osób postronnych na teren prowadzenia robót – mo liwo  
wypadku; 

 Praca w wykopach w trakcie uk adania podsypki i ruroci gów oraz 
monta u armatury – mo liwo  zawalenia si cian wykopów; 

 Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynków na trasie sieci 
- mo liwo  zablokowania drogi ewakuacyjnej 

 Praca w zasi gu oddzia ywania maszyn budowlanych : d wigu, koparki 
- mo liwo  okaleczenia 

 Praca przy U yciu urz dze  niezb dnych do wykonywania okre lonych 
robót, jak: wiertarki, pi y spalinowe i elektryczne, betoniarki, wci garki 

czne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe – mo liwo  pora enia 



pr dem i okaleczenia. 
 
2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed 
przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Ze wzgl du na charakter warunków realizacji robót instrukta  ogólny musi 
by  prowadzony przed przyst pieniem do pracy pracowników oraz 
instrukta  stanowiskowy osobny dla obs ugi poszczególnych maszyn i 
urz dze , które b  stosowane w trakcie budowy i musi obejmowa  
nast puj ce elementy: 
Instrukta  OGÓLNY OBEJMUJE: 
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robót b dzie wykonywany w 
danym elemencie robót, rozdzia  zada  i odpowiedzialno ci dla 
poszczególnych pracowników; 
- Zapoznanie pracowników zagro eniami mog cymi wyst powa  podczas 
realizacji robót; 
- Wyznaczenie stref zagro ; 
- Zapoznanie pracowników z organizacj  robót oraz organizacj  transportu 
materia ów i organizacja komunikacji; 
- Sprawdzenie i uzupe nienie w miar  potrzeb wyposa enia pracowników 
w sprz t ochrony osobistej oraz odzie  ochronn  itp. 
- Sprawdzenie sprawno ci i stanu technicznego sprz tu i narz dzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót; 
- Przeszkolenie pracowników w zakresie pos ugiwania si  sprz tem i 
narz dziami ( szczególnie dotyczy to pracowników, którzy po raz pierwszy 

 U ywa  danego sprz tu ); 
- Okre lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót i 

ywania sprz tu budowlanego. 
Instrukta  STANOWISKOWY OBEJMUJE: 
- Sprawdzenie i uzupe nienie w miar  potrzeb wyposa enia pracowników 
w niezb dny dla poszczególnych pracowników, na danym stanowisku 
sprz t ochrony osobistej oraz odzie  ochronn  itp. 
- Sprawdzenie sprawno ci i stanu technicznego sprz tu i narz dzi 
wykorzystywanych do wykonywania robót na danym stanowisku – 
zapoznanie pracownika lub pracowników z instrukcjami obs ugi 
urz dzenia do którego obs ugi zosta  przydzielony. 
- Przeszkolenie pracowników w zakresie pos ugiwania si  sprz tem i 
narz dziami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawid owo  ich 

ytkowania. 
- Instrukta  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotycz cych u ywania 
powierzonego do U ytkowania sprz tu budowlanego oraz sposobu 
sprawdzenia jego sprawno ci i zabezpiecze  przed nara eniem zdrowia i 

ycia w trakcie jego obs ugi. 
 
2.6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cym 
Niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym 
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj , umo liwiaj c  szybk  
ewakuacj  na wypadek po aru, awarii i innych zagro e  
a/ rodki techniczne 
- Sprz t ochrony indywidualnej, 
- Narz dzia i sprz t budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, 

wig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego 
przeznaczeniem, instrukcj  U ytkowania i zasadami bhp. 
- Tablice informacyjne oraz barierki lub ta my uniemo liwiaj ce wej cie 
osobom postronnym podczas wykonywania robót. 
b/ rodki organizacyjne 
- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dost pem osób 
postronnych, 



- postronnych trakcie realizacji robót musi by  zapewniona komunikacja 
- przej cie umo liwiaj ce w ka dej chwili ewakuacj  osób, 
- w przypadku realizacji robót uniemo liwiaj cych zapewnienie drogi 
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powy ej wykonywanych robót nie 
mog  przebywa  ludzie. 
- ustali  z pracownikami harmonogram realizacji poszczególnych 
elementów robót w tym robót o szczególnym zagro eniu 
bezpiecze stwa, w celu wywo ania szczególnej ostro no ci przy 
wykonywaniu tych czynno ci. 
 
3. POSTANOWIENIA KO COWE. 
Plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie sporz dza si  je eli: 
a/ w trakcie budowy wykonywany b dzie przynajmniej jeden z rodzajów robót 
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane 
b/ przewidywane roboty budowlane maj  trwa  d ej ni  30 dni roboczych i 
jednocze nie b dzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub 
pracoch onno  planowanych robót b dzie przekracza  500 osobodni. 
Przy projektowanym obiekcie wyst puj  okoliczno ci okre lone w art. 21 
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jest zobowi zany do 
sporz dzenia Planu BIOZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporz dzi  : 
In . Jerzy Majewski 
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4. CZ  RYSUNKOWA 
4.1. Plan zagospodarowania – budowa instalacji kanalizacyjnej doziemnych i 
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