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PROJEKT WYKONAWCZY „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II” Gmina Fredropol

W skład „PROJEKTU WYKONAWCZEGO” wchodzi:


Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w miejscowości Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
gm. Fredropol,



Kanalizacja sanitarna ciśnieniowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ze zjazdem do przepompowni
w miejscowości Sierakośce gm. Fredropol,
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1. DANE OGÓLNE
1.1. Inwestor
Urząd Gminy we Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, pow. Przemyśl.
1.2. Użytkownik
Urząd Gminy we Fredropolu, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, pow. Przemyśl.
1.3. Podstawa opracowania
-

umowa,

-

mapa syt. – wys. w skali 1:1000,

-

dane demograficzne informacje z UG,
1.4. Materiały wyjściowe

-

wizja lokalna w terenie,
koncepcja programowa kanalizacji dla miejscowości Sierakośce Etap II opracowana przez „BUDAMEX”
Przeworsk. Czerwiec 2006r.

-

Projekt budowlany - kanalizacja sanitarna w miejsc. Sierakośce Etap I i oczyszczalnia ścieków opracowany przez BPWMiOŚ Rzeszów w 2001r.
1.5. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, oraz

instytucji, obiektów użyteczności publicznej w systemie rozdzielczym oraz przesłaniu ich na istniejącą
oczyszczalnię ścieków sanitarnych w Sierakoścach.
Z poszczególnych budynków odprowadzenie ścieków przewiduje się przykanalikami od pionu budynku
do przyłącza. Przyłączami ścieki odprowadzane będą kanalizacją grawitacyjną do studzienek zbiorczych z
poszczególnych rozgałęzień w najniższe miejsca i dalej przepompowniami w kierunku istniejącej oczyszczalni
ścieków w Sierakoścach.
System ten jest zgodny z opracowaną wcześniej „Koncepcją programową kanalizacji…”.
Teren inwestycji podzielony jest naturalnie na dwie części miejsc. Sierakośce i miejsc. Nowe Sady „Za
Wiarem”. Miejscowości te oddzielają użytki zielone i grunty orne. Zwarta zabudowa wsi skupiona jest wzdłuż
drógi powiatowej, zaś rozproszona w przysiółkach położonych wzdłuż dróg gminnych. W większości jest to
zabudowa zagrodowa.
Na wniosek Inwestora dodatkowo przedmiotem opracowania objęto wszystkie zabudowania (nawet
pojedyncze oddalone od zwartej zabudowy), przyszłe tereny przeznaczone pod zabudowę oraz odprowadzenie
ścieków z Leśniczówki, przysiółka „Za Wiarem” oraz od zabudowania byłego ZUM („Nad Wiarem”).
1.6. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Gmina Fredropol położona jest przy środkowej części wschodniej granicy województwa podkarpackiego,
a zarazem granicy z Ukrainą. Teren w większości jest zwodociągowany.
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Zaopatrzenie w wodę gospodarstw indywidualnych, oraz instytucji w nieznacznej ilości zaopatrującej się
z gminnych wodociągów ze studni. Część gospodarstw zaopatruje się ze studni kopanych, posiadają
zmechanizowany pobór wody przez zamontowanie pompy i hydroforu, a budynki wyposażone są w instalacje
wodno – kanalizacyjne z miejscowym podgrzewaniem wody. Ścieki z budynków odprowadzane są do
bezodpływowych zbiorników – szamb. Na terenach tego typu warunki sanitarne ulegają pogorszeniu z uwagi na
odprowadzanie znacznej ilości nieoczyszczonych lub tylko częściowo podczyszczonych ścieków do rowów
przydrożnych lub cieków przepływających przez teren wsi.
Występujące uzbrojenie terenu
1. Sieć wodociągowa z uzbrojeniem (zasuwy, itp.),
2. Kable energetyczne (w rejonie zabudowań),
3. Sieci gazowe - brak,
4. Ogrodzenia posesji oraz bardzo zwarta zabudowa,
5. Nawierzchnie ulic,
6. Sieci energetyczne i telefoniczne.
Ponadto przez w/w miejscowości przebiega droga powiatowa oraz drogi gminne. Wewnętrzne instalacje
wodociągowo - kanalizacyjne posiada około 80 % gospodarstw domowych.

1.7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kanalizacja sanitarna
Koncepcja kanalizacji sanitarnej wynika z istniejącego stanu zabudowy miejscowości Sierakośce, a
także wysokościowego ukształtowania terenu i wymogów technicznych budowy kanalizacji.
Z całego terenu przewiduje się układ sieci grawitacyjny. W przypadku braku takiej możliwości ścieki
sprowadzamy w najniższe miejsca gdzie projektuje się przepompownię i ścieki przerzuca się rurociągami
tłocznymi poprzez studzienkę rozprężną do kanalizacji grawitacyjnej.
Trasa kanalizacji została uzgodniona z właścicielami działek, z którymi zostały spisane „Oświadczenia” zgody na wykonanie kanalizacji.
Minimalne zagłębienie kanałów winno być większe niż 1,40 m, zdarzające się lokalne odcinki o
głębokości mniejszej winny być zabezpieczone przed zamarzaniem za pomocą ocieplenia warstwą żużla.
Położenie, rzeźba terenu, budowa geologiczna
Inwestycja p.n. „Kanalizacja sanitarna dla części wsi Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
gmina Fredropol - jest częścią ogólnego planu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gminie
Fredropol. Etap II budowy kanalizacji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo gospodarcze z istniejącej oraz projektowanej zabudowy zlokalizowanej na terenie inwestycji i doprowadzającej je
za pośrednictwem kanałów objętych projektem I etapu (obecnie wykonane) na wybudowaną oczyszczalnię
ścieków w miejscowości Sierakośce gm. Fredropol. Rozpatrywany teren położony jest w gminie Fredropol pow.
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Przemyśl w województwie podkarpackim. Wg podziału geograficzno - fizycznego jest to teren Pogórza
Przemyskiego - poza terenem Parku Krajobrazowego. Wieś Sierakośce jest obszarem o znacznym
zróżnicowaniu wysokościowym. Obejmuje obszar luźnej zabudowy wiejskiej. Teren ten uzbrojony jest w sieci:
energetyczną n/n i w/n, teletechniczną nadziemną, wodociągi zaopatrujące budynki w wodę z sieci
wodociągowej, a także lokalnie - ze studni kopanych oraz lokalne odcinki kanalizacji sanitarnej odprowadzane do
szamb przydomowych. Obszar inwestycji obejmuje część wsi Sierakośce począwszy od Szkoły Podstawowej i
potoku „Solec” prowadzi wzdłuż drogi powiatowej na długości około 3 km w kierunku zachodnim do potoku „Wiar”
wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”. Całkowita długość tras projektowanych kanałów wynosi 8829 m, ilość przyłączy
kanalizacyjnych gospodarstw – 96 szt., na terenie tym podłączony będzie m.in. sklep, Kościół i Leśniczówka.
Trasy projektowanych przewodów przedstawiono na załączniku graficznym. Etap II budowy obejmuje budowę
kanałów grawitacyjnych, także ciśnieniowe od przepompowni ścieków. Projektowaną kanalizację sanitarną nie
można przesyłać ścieków przemysłowych bez uprzedniego oczyszczenia od parametrów scieków bytowych oraz
zgody właściciela sieci i oczyszczalni. Nie wolno także kanalizacją sanitarną odprowadzać ścieków deszczowych.
Realizacja powyższej inwestycji ma na celu poprawę warunków zamieszkania lokalnej społeczności, zapewniając
tym samym ochronę środowiska naturalnego.
Przepompownie sieciowe – zbiorcze
Ścieki siecią kanalizacji grawitacyjnej sprowadzane są w jeden możliwie najniższy punkt np.: z istniejącej
części miejscowości, przysiółku lub zabudowania wówczas przepompownią zbiorczą tłoczymy je wyżej do
kanalizacji grawitacyjnej, aby można było je przetransportować na oczyszczalnię ścieków.
Przewiduje się 2 szt. takich przepompowni, które mają być ogrodzone oraz dojazdem o nawierzchni
żwirowej.
Charakterystykę pomp podano w zestawieniu (Oferta – Purator Polska POM/109-03/2005/GB z dnia
26.03.2007r.
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2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ
Lp.

Wyszczególnienie robót

Jednostka

Ilość
jedn.

1.

2.

3.

4.

RLM
m3/d

300
30

m
m
m
m
m
m

8937
8937
872
4499
2845
721

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

197
10
1
6
18

1.
2.

Ilość mieszkańców
Ilość ścieków (Qśr dob)

3.

Kanalizacja sanitarna:
Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
w tym: ø250 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*)
ø200 mm PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*)
ømm (1771+1074) PVC-U SN12, SDR34, SLW60 (*)
ømm PE (ciśnieniowa
Budowle, kolizje
Miejsc. Sierakośce wraz z przysiółkiem „Za Wiarem”
•
studzienki kontrolne
•
przekroczenia przez drogi powiatowe
•
przekroczenia przez główne drogi gminne
•
przekroczenia cieków (rowów)
Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią
wodociągową

4.

5.
6.

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącymi
kablami eNN

szt.

8

7.
8.
9.

Przepompownie sieciowe ścieków ze zjazdem (remont)
Ilość zabudowań (przyłączy) (96/1074)
Zabezpieczenie studni przydomowych

szt.
szt.
szt.
m
m
szt.

2
96
22
300
1190
1

10. Odbudowa nawierzchni dróg gminnych
11. Remont istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni „P1”
(*) rury i kształtki tego samego systemu – producenta (lub równoważne)
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WYKAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH miejscowość SIERAKOŚCE
PVC-U DN 400 SN12

PVC-U DN 800 SN12

Nr
studni

Kineta
DN
200/200
przelot.

DN
200/200
/200
dopływ
prawy

Kineta
DN
200/
200/
200
dopływ
lewy

1.

2.

3.

4.

5.

Kineta
DN
200/200/
160
dopływ
lewy
6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

26

-

-

-

Kineta

Kineta DN
200/200/
160
dopływ
prawy

Kineta
DN
250/250
przelot.

Kineta DN
250/200 z
podłączeniem
90°

Kineta
250/160 z
podłączeniem
90°

Kineta DN
200 przelot.

Kineta DN
200/200 z
podłączeniem
90°

Kineta DN
200/160 z
podłączeniem
90°

Kineta DN
200/160 x 3 z
podłączeniem
skośnym

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-

1 (3,0)
1 (2,5)
1 (2,5)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
-

1+S (4,0)
1 (3,5+S)
1 (3,5+S)
1 (3,0+S)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
-

1+S (4,5)
1+S (3,5)
1+S (4,0)
1 (3,0+S)
1 (2,5)
1 (2,5)
-

1 (2,0)
1 (2,0)
-

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)

-

-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-

-

-

-

-

-

1 (2,0)

-
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1 (2,5)
-

-

-

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (2,0)
-

1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)

-

-

-

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
-

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (2,5+S)
-

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
-

-

1.

2.

3.

4.

59
60
61
62

1 (1,5)
-

-

-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1 (1,5)

1 (1,5)
1 (1,5)
-

-

-

-

-

-

-

10

PROJEKT WYKONAWCZY „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II” Gmina Fredropol

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
-

-

-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)

-

-

-

1 (2,0)
1 (1,5)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (3,0)
1 (2,0)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
-

1 (1,5)
-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

92
93
94
95
96
97
98

1 (1,5)
1 (1,5)
-

-

-

-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)

-

-

-

1 (1,5)
-

-

1 (2,0+S)
-
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,5)
1 (1,5)

-

1 (1,5)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (2,0)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (2,5+S)
1 (1,5)
1 (2,0)
-

-

-

-

1 (2,0)
-

1 (2,0)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

125
126
127
128
129
130
130 a
131
132
133

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (1,5)

-

-

1 (1,5)
-

1 (2,0)
1 (1,5)
-

-

-

-

-

-

-

1 (1,5)
12

PROJEKT WYKONAWCZY „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II” Gmina Fredropol

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (1,5)
-

-

-

1 (1,5)
-

1 (1,5)
1 (1,5)
-

-

-

-

1 (2,0)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (2,2)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)

1 (2,0)
1 (2,0)
-

1 (1,5)
-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

1 (2,0)
1 (2,0)
-

-

-

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)

1 (1,5)
1 (1,5)
-

-

-

-

1 (2,0)
1 (2,5)
1 (1,5)
1 (2,0)
-

-

1 (1,5)
-

13

PROJEKT WYKONAWCZY „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II” Gmina Fredropol

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (1,5)
-

-

1 (1,5)

1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
-

1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (2,5)
1 (2,5)
1 (1,5)
-

-

-

-

1 (2,0)
-

1 (1,5)
1 (2,0)
-

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

190
191
192
193
194
195
196

1 (1,5)
1 (2,0)
1 (2,0)
1 (1,5)
1 (1,5)
1 (1,5)
38

-

2

1 (1,5)
25

47

7

7

6

28

23

12

2

RAZEM



112



85
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1. Studzienka PVC – U  400 SN12 (lub równoważne)
DN 200/200 przelotowa

H = 1,5m

szt. 27

H = 2,0m

szt. 9

H = 2,5m

szt. 2

RAZEM szt. 38
2. Studzienka PVC – U  400 SN12 (lub równoważne)
DN 200/200/200 dopływ lewy

H = 1,5m

szt. 2

RAZEM szt. 2
3. Studzienka PVC – U  400 SN12 (lub równoważne)
DN 200/200/160 dopływ prawy

H = 1,5m

szt.19

H = 2,0m

szt. 6

RAZEM szt. 25
4. Studzienka PVC – U  400 SN12 (lub równoważne)
DN 200/200/160 dopływ lewy

H = 1,5m

szt. 31

H = 2,0m

szt. 13

H = 2,5m

szt. 3

RAZEM szt. 47
5. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
DN 250/200 z podłączeniem

H = 2,0m

szt. 4

H = 2,5m

szt. 2

H = 3,0m

szt. 1

RAZEM szt. 7
6. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
DN 250/200 z podłączeniem 90°

H = 2,0m

szt. 3

H = 3,0m

szt. 1

H = 3,5m

szt. 2

H = 4,0m

szt. 1

RAZEM szt. 7
7. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
DN 250/160 z podłączeniem 90°

H = 2,5m

szt. 2

H = 3,0m

szt. 1

H = 3,5m

szt. 1

H = 4,0m

szt. 1

H = 4,5m

szt. 1

RAZEM szt. 6
8. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
DN 200 przelotowa

H = 1,5m

szt.11

H = 2,0m

szt.15
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H = 2,5m

szt. 2

RAZEM szt. 28
9. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
Kineta DN 200/200 z podłączeniem 90°

H = 1,5m

szt. 5

H = 2,0m

szt. 16

H = 2,5m

szt. 1

H = 3,0m

szt. 1

RAZEM szt. 23
10. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
Kineta DN 200/160 z podłączeniem 90°

H = 1,5m

szt. 6

H = 2,0m

szt. 6

RAZEM szt. 12
11. Studzienka PVC – U  800 SN12 (lub równoważne)
Kineta DN 200/160 x 3 z podł. Skośnym

H = 1,5m

szt. 2

RAZEM szt. 2
14. Przyłącza siodłowe PVC – U np. Connex lub równoważne
 800/200
- szt. 5
 800/160
- szt. 5
 200/160
- szt. 1
15. Złączka dwukielichowa PVC- U DN 160 SN12

- szt. 500

16. Złączka dwukielichowa PVC- U DN 200 SN12

- szt. 750

17. Złączka dwukielichowa PVC- U DN 250 SN12

- szt. 150

18. Redukcja  200/160 SN12
19. Studzienki rozprężne

- szt. 100
- szt. 2

20. Pierścień odciążający do studzienki  800 zlokalizowanych w drogach

- szt. 66
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3. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE
3.1. Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
Trasę kanalizacji tak zaprojektowano, aby uwzględniając istniejącą konfigurację terenu możliwe było
odprowadzenie ścieków ze wszystkich budynków przy zastosowaniu najmniejszej ilości przepompowni.
Trasę kolektorów głównych i kanałów bocznych zaprojektowano tak, aby przebiegały, gdzie tylko jest to
możliwe, wzdłuż istniejącego uzbrojenia jak wodociągi, gazociągi, linie energetyczne i telefoniczne.
Takie projektowanie wpłynęło na ekonomiczną długość przykanałów i zbędne przecinanie parcel w
nowych miejscach.
Kanalizacja grawitacyjna z rur  160 - 250 mm obejmuje odprowadzenie ścieków z poszczególnych
zabudowań do najbliższej przepompowni. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej stanowić będą studzienki połączeniowe
PVC-U DN400 oraz PVC-U DN800. W tym zadaniu inwestycyjnym projektowane jest podłączenie do sieci
kanalizacyjnej: ogółem 96 szt. wraz z możliwością podłączenia uzbrojonych działek dodatkowo około 50 szt.
Kanalizacja grawitacyjna projektowana jest na głębokości min. 1.40 m poniżej terenu. Do wykonania kanalizacji
grawitacyjnej i studzienek będą miały zastosowanie normy PN - 92/B - 10735 - „Kanalizacja - przewody
kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN - 92/B - 10729 - „ Kanalizacja - studzienki
kanalizacyjne”.
Trasa kanalizacji oraz lokalizacji przepompowni zostały uzgodnione z użytkownikami - właścicielami
działek, którymi spisano porozumienia „Oświadczenie” - na wejście z robotami w teren.
Przewody grawitacyjne
-

projektuje się kanalizację w systemie PVC-U SN12 SDR34 SLW60 lub równoważne wraz ze studzienkami

kanalizacyjnymi typu PVC – U ⌀400 SN12 oraz PVC-U SN12 DN800.

Charakterystyka systemu PVC-U SN12 SDR34 SLW60
Rury i kształtki SN12 SDR34 SLW60 z poli(chlorku winylu) (PVC-U), o zwiększonej grubości ścianki są
przeznaczone do budowy sieci kanalizacji zewnętrznych bezciśnieniowych. Rury produkowanie są metodą
współwytłaczania, przy czym trzy warstwy stanowią homogeniczne PVC-U. Sztywność obwodowa
(nominalna)mierzona wg PN ISO 9969 wynosi minimum 12 kN/m². Zwiększona grubość ścianki wyrobu SN12
SDR34 pozwala na wieloletnie użytkowanie kanału (od 80 do 100 lat).
Sztywność obwodowa SN12 wpływa również na obniżenie kosztów wykonawstwa (wg zaleceń
producenta można wykonać obsypkę materiałem o granulacji 0-32 mm).
System uszczelnień elastomerowych, wykonanych zgodnie z normą PN EN 681-1, pozwala na
uzyskanie ciśnienia roboczego wewnątrz rurociągu do 2,5 bara. Wartość ta pozwala na budowę kanalizacji w
terenie gdzie występują wysokie wody gruntowe (brak infiltracji oraz eksfiltracji).
System SN12 SDR34 SLW60 wyposażony jest również w kształtki o tej samej klasie wytrzymałości
(SDR34),
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Dlatego system PVC-U SN12 SDR34 SLW60 jest kompletny, bez słabych punktów. Do stosowania
systemu SN12 SDR34 SLW60 na terenach słabonośnych, kurzawkowych producent przewiduje połączenia z
przegubem kulowym (ruchome w zakresie 0-11) dla średnic od DN/OD 160 do DN/OD 200. Cały system PVC-U
SN12 SDR34 SLW60 posiada atesty do stosowania na terenach szkód górniczych.
Rury i kształtki PVC-U SN12 SDR34 SLW60 produkowane są w zakresie średnic od DN/OD 110 do
DN/OD 630.
Uzupełnieniem systemu PVC-U SN12 są studnie kanalizacyjne o średnicy DN 800 oraz DN 400.
Wykonane są z rur o wyżej podanych parametrach. Wysoka wartość sztywności obwodowej (SN 12) pozwala na
posadowienie od 0,5m do 6,0m głębokości. Nadmieniamy, że rury i kształtki mają być z tego samego materiału i
producenta.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
RUR I KSZTAŁTEK TYPU PVC-U
Rury SN12 SDR34 SLW60
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej. Zamówienie obejmuje
wykonanie kolektorów deszczowych z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału. System rur i kształtek
musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowana

w kielichu z pierścieniem z polipropylenu,

olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność min 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: :
DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2; DN/OD 315x10,0 – rury bezkielichowe, łączone na złączki
dwukielichowe produkowane metodą wtrysku.
Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być
produkowane przez jednego producenta ( ze względu na różnice w tolerancji wykonania).
Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszą być produkowane metodą wtrysku. Możliwość układania
systemu rur i kształtek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). Przykrycie
rur i kształtek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na
płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone
przez producenta.
STUDNIE PVC-U SN12 DN 400
Projekt obejmuje wykonanie studzienek kanalizacyjnych zbiorczych lub przelotowych z PVC-U, o
średnicy DN 400 , wykonanych z litego materiału. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę
wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta,
oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację średnic DN 160 i DN 200,
sferycznie – w każdym kierunku min. 11°. Pozostałe średnice bez regulacji sferycznej. Szczelność min. 2,5 bara.
Sztywność studzienek SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Możliwość układania studzienek w temperaturze do -10
stopni Celcjusza ( studnie oznaczone kryształkiem lodu ).
18
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STUDNIE PVC-USN12 DN 800
Projekt obejmuje wykonanie studzienek kanalizacyjnych zbiorczych lub przelotowych z PVC-U, o
średnicy DN 800, wykonanych z litego materiału. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę
wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta,
oraz nastawne kielichy do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację średnic DN 160 i DN 200,
sferycznie – w każdym kierunku min. 11°. Pozostałe średnice bez regulacji sferycznej. Szczelność min. 2,5 bara.
Sztywność studzienek SN 12kN/m²; SDR 34; SLW 60. Możliwość układania studzienek w temperaturze do -10
stopni Celcjusza ( studnie oznaczone kryształkiem lodu ).

Wykaz Studni Kanalizacyjnych (wg zestawienia)
Studnie kanalizacyjne PVC-U SN12 ⌀400 kontrolne z bocznym dopływem

I.

prawym lub lewym pod kątem 90 lub równoważne
Kineta:
1. Kineta DN 400/200/200 (lewy lub prawy dopływ)
2. Kineta DN 400/200/160 (lewy lub prawy dopływ)
3. Kineta DN 400/200 przelotowa
Rura wznosząca PVC-U SN12 DN400:
1. Długość 1,0 m
2. Długość 1,5 m
3. Długość 2,0 m
4. Długość 2,5 m
5. Długość 3,0 m
6. Długość 3,5 m
PVC-U rura teleskopowa 400 (ze szczeliną zakręcaną pokrywą DN 400,
długość ok. 540 mm)
1. Rura teleskopowa j.w.
PVC-U pokrywa żeliwna 400 z oznakowaniem kl. D (40,0 t)
1. PVC-U pokrywa żeliwna 400

II.

Studnie kanalizacyjne SN12 DN 800 lub równoważne

1. PVC-U kineta zbiorcza SN12 DN 800/200/200 z podłączeniem pod kątem 90° (razem z teleskopem, bez
pokrywy BEGU)
2. PVC-U kineta przelotowa DN 800/200
19
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3. Rura wznosząca DN 800 (SN12):
Długość 1,0 m
Długość 1,5 m
Długość 2,0 m
Długość 2,5 m
Długość 3,0 m

III.

Przyłącza siodłowe PVC-U np. CONNEX lub równoważne

1. Przyłącze siodłowe CONNEX 200/160
2. Przyłącze siodłowe CONNEX 800/160
3. Przyłącze siodłowe CONNEX 800/200

IV.

Rury PVC-U SN12 SDR34 SLW60 lub równoważne

1. Rura PVC-U SN12 DN/OD 160 x 5,5; bez kielicha łączone na złączki dwukielichowe
2. Rura PVC-U SN12 DN/OD 200 x 6,6; bez kielicha łączone na złączki dwukielichowe
3. Złączka dwukielichowa PVC-U SN12 DN/OD 160
4.Złączka dwukielichowa PVC-U SN12 DN/OD 200
Układanie przewodów
-

standardowe podłoże pod kanalizację należy wykonać z podsypki z pospółki ogrubości warstwy gr. 20 cm

-

zagęszczanie zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości 100 - 300 mm, aż do wysokości
ok.300 mm powyżej powierzchni rur

-

wymagany wskaźniku zagęszczenia wynosi Dpr. = 95 %

-

podłoże powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora

-

studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z PN-92 / B-10729 jako prefabrykowane z kręgów

-

betonowych DN 1000 łączone na uszczelki FERSCHEDA lub PVC-U SN12 DN800 lub równoważne

-

przejścia przez ścianę studni wykonać przy pomocy studziennych elementów przyłączeniowych
charakterystycznych dla wybranego systemu rur – tego samego producenta i ten sam materiał.

-

zwieńczenia studni wykonać wg. PN-93/H-74124

3.2. Kanalizacja sanitarna - ciśnieniowa
Trasy rurociągów grawitacyjnych, ciśnieniowych oraz lokalizacje przepompowni ścieków, a także trasy
kabli zasilających przepompownie zostały zaprojektowane w odległościach normatywnych od istniejących
urządzeń, budynków a w przypadku skrzyżowania zastosowano odpowiednie zabezpieczenia w zależności od
sytuacji albo na projektowanej kanalizacji albo na istniejącym urządzeniu.
Lokalizacje projektowanych rurociągów i urządzeń została uzgodniona z właścicielami działek.
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Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej posiadają średnicę  160 do 250 mm, zaś ciśnieniowe  80 mm.
Wszystkie urządzenia montowane będą pod powierzchnią terenu, widoczne będą tylko włazy studzienek
kontrolnych, rozprężnych, odpowietrzającej, odwadniającej, przepompowni wraz z urządzeniami w ogrodzeniu
terenu przepompowni.
Wszystkie projektowane rurociągi kanalizacji przepompowni, kable energetyczne i pozostałe urządzenia
przedstawione są na załączonych mapach w skali 1:1000 - zagospodarowanie terenu.
Przewody ciśnieniowe
-

rury i kształtki z polietylenu PE100 SDR 17 PN 6, łączone za pomocą elektrozłączek.

-

kształtki połączeniowe z PE typowe, łuki odlewane w całości ( nie segmentowe)

-

zasuwy kołnierzowe np. Typ E HAWLE z oryginalną obudową teleskopową, wyprowadzoną do poziomu
terenu lub napędem elektrycznym lub równoważne
skrzynki uliczne do zasuw „sztywne” żeliwne z deklem ciężkim HAWLE, obmurowane materiałem

-

rozbieralnym, np. kostka granitowa lub polbruk, podstawa pod skrzynkę z HDPE lub równoważne
-

kołnierze luźne z PP z rdzeniem stalowym do łączenia z tuleją kołnierzową

-

śruby

do

połączeń

kołnierzowych

oraz

podkładki

ze

stali

nierdzewnej

klasy

A-2/70
-

nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80

-

taśma termokurczliwa na połączeniach kołnierzowych

-

taśma lokalizacyjna z wkładką magnetyczną łączoną na zaciski
Kanalizacja ciśnieniowa wykonana będzie z rur PE  80 mm

(zgrzewane). Długość kanalizacji

ciśnieniowej wynosi 721 m.
Uzbrojenie sieci ciśnieniowej stanowią:


studzienki rozprężne PVC-U DN800,



studzienki odpowietrzajace PVC-U DN800,



studzienki odwadniające PVC-U DN800.

Trasa rurociągów ciśnieniowych zostanie oznaczona w terenie słupkami betonowymi z tabliczkami określającymi
średnicę rurociągów zgodnie z PN.
Słupki z tabliczkami należy rozmieścić tak, aby była możliwość odtworzenia w terenie przebiegu poszczególnych
odcinków rurociągów.
Zaprojektowano także oznaczenie przewodów tłocznych plastikową taśmą lokalizacyjno - ostrzegawczą z
wkładkami ze stali kwasoodpornej o szerokości 20 cm (kolor zielony), która ułożona będzie na głębokości 40 cm
od terenu. Zakłada się, że minimalne zagłębienie kanału wyniesie 1,40 m, zaś maksymalne około 2,0 m.
zdarzające się lokalne ewentualne odcinki kanałów o głębokości mniejszej niż 1,40 m winny być zabezpieczone
przed zamarzaniem żużlem warstwą gr. min. 30 cm.
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Podczas robót ziemnych związanych z wykopami pod rurociągi grawitacyjne, jak i ciśnieniowe należy
przestrzegać postanowień normy BN-83/8836-02 - Przewody podziemne Roboty ziemne wymagania i badania
przy odbiorze.
Przy wykonaniu rurociągów ciśnieniowych należy stosować się do normy PN-81/B-10725 - Wodociągi - Przewody
zewnętrzne - wymagania i badania przy odbiorze.

3.3. Przepompownie ścieków sanitarnych
Przepompownię ścieków zlokalizowano w miejscach wynikających przede wszystkim ze względów
technologicznych.
W wyniku szczegółowego zaprojektowania na mapach w skali 1:1000 rurociągów kanalizacyjnych i uzgodnień ich
trasy przewiduje się 2 szt. przepompowni sieciowych.
Zgodnie z przedstawioną koncepcją w materiałach do „DECYZJI...” zatwierdzoną przez Urząd Gminy
Fredropol oraz istniejącego stanu zabudowy miejscowości Sierakośce, a także wysokościowego ukształtowania
terenu i wymogów technicznych budowy kanalizacji przedstawia się następująco:


ścieki sanitarne z miejscowości Nowe Sady (przysiółek „Za Wiarem” kierowane są grawitacyjnie w
najwyższe miejsca i przepompownią (P1) przerzucane do kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzane do
istnijącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Sierakośce.



ścieki sanitarne z zabudowania „ZUM” odprowadzane są grawitacyjnie w najniższe miejsce i
przepompownią (P2) przerzucane do rurociągu grawitacyjnego

Przepompownię P1 projektuje się do ogrodzenia z siatki stalowej oraz utwardzenia terenu wokół przepompowni i
dojazdu o nawierzchni żwirowej od drogi głównej.

Charakterystykę

pomp

podano

w

zestawieniu

„Zastosowanie przepompowni ścieków sanitarnych”.
Główne działanie systemu ciśnieniowego odprowadzania ścieków sanitarnych polega na grawitacyjnym
odprowadzeniu ścieków z budynków w zależności od ukształtowania terenu w najniższe miejsce, gdzie
usytuowane są przepompownie ścieków, które przerzucają ścieki do kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzają w
kierunku oczyszczalni ścieków.
Projektuje się zastosować przepompownie np. typu: PURAPOMP - lub równoważne.
Przepompownia składa się z następujących elementów:
Warszawa 2007-III-26
Oferta: POM / 109-03 / 2005 / GB
dotyczy:
Kanalizacji ścieków sanitarnych w miejscowości Sierakośce gm. Fredropol pow. Przemyśl woj. Podkarpackie.
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Szanowny Panie!
W nawiązaniu do przesłanego zapytania mamy przyjemność przedstawić ofertę handlową na dostawę
interesujących Państwa przepompowni zmiany dotyczą zastąpienia pomp z rozdrabniaczem na pompy o wolnym
przelocie DN 80.

OFERTA CENOWA WRAZ Z WARUNKAMI DOSTAWY
Nazwa przepompowni

Typ przepompowni

P-1

PURAPOMP 1,2/6,7-108

P-2

PURAPOMP 1,2/3,3-108

W powyższej cenie ujęto:
-

montaż szafki zasilająco-sterującej przy przepompowni,

-

montaż instalacji tłocznej i pomp wewnątrz zabudowanego zbiornika,

-

montaż drabinki i podestu obsługowego

-

rozruch hydrauliczny i elektryczny przepompowni

-

transport na miejsce budowy
Termin realizacji dostawy:



do ustalenia.
Obowiązki Zamawiającego (Wykonawcy):



przygotowanie wykopu i podłoża do posadowienia obudowy przepompowni



rozładunek elementów obudowy przepompowni (transport zapewnia Dostawca) oraz posadowienie w
przygotowanym uprzednio wykopie



doprowadzenie do przepompowni rurociągu tłocznego i grawitacyjnego wraz z podłączeniem



doprowadzenie zasilania do szafy zasilająco-sterującej przepompowni, przy lokalizacji szafki w innym miejscu niż
na płycie przepompowni należy dodatkowo wykonać połączenie elektryczne pomiędzy szafą a przepompownią



ułożenie rury wentylacyjnej pomiędzy przepompownią a miejscem wyprowadzenia,



osuszenie i oczyszczenie przepompowni przed planowanym montażem wyposażenia przepompowni



przygotowanie uziomu wg polskich norm,



zmufowanie przewodów elektrycznych
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BUDOWA POMPOWNI P1–P2 :
L.p.

Nazwa

Ilość

Producent

Szt/kpl.
1

2

3

4

1.

Zbiornik przepompowni ścieków z betonu monolitycznego klasy B45, wodoszczelności
W8, mrozoodporny, wraz z płyta przykrycia.

1 szt.

PURATOR

2.

Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy żeliwny

1 szt.

JAFAR

3.

Zasuwa kołnierzowa z klinem gumowym

1 szt.

JAFAR

4.

Rura wewnątrz pompowni ze stali nierdzewnej

2 kpl.

PURATOR

5.

Prowadnica – rura stalowa ocynkowana

2 szt.

PURATOR

6.

Łańcuch ze stali nierdzewnej do wyjmowania pomp

2 kpl.

PURATOR

7.

Zestaw kotew, śrub i mocowań ze stali nierdzewnej

2 kpl.

PURATOR

8.

Górny uchwyt prowadnicy

2 szt.

Grundfos

9.

Kolano sprzęgające

2 szt.

Grundfos

10. Pompa ściekowa z kablem 8m

2 szt.

Grundfos

11. Uchwyty do mocowania pływaków i kabli do pomp

3 kpl.

PURATOR

12. Czujniki poziomu pracy pomp wraz z centralną prowadnicą do ich mocowania

4 szt.

PURATOR

13. Szafka automatyki z podwójną izolacją wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego o
stopniu ochrony IP66

1 szt.

PURATOR

14. Rura wentylacyjna zakończona wywiewką 110 - PVC

1 szt.

PURATOR

15. Drabinka zejściowa ze stali nierdzewnej

1 szt.

PURATOR

16. Pomost obsługowy ze stali nierdzewnej oraz fiberglasu

1kpl.

PURATOR

17. Właz z PEHD

1 szt.

PURATOR

Nazwa przepompowni
Typ przepompowni
Wydajność
[l/s]
Średnica zbiornika [mm]
Wysokość zbiornika [mm]
Ilość pomp
[szt.]
Moc pompy w kW
Typ pompy
Przewód tłoczny wewnątrz przepompowni

P-1

P-2

PURAPOMP 1,2/4,5-108 PURAPOMP 1,2/3,5-108
do 4,0

do 4,0

1 200
3770

1 200
3540

2

2

4,8
Grundfos typ SEV

1,8
Grundfos typ SEV

DN 80

DN 80

Straty pompy obliczono dla przewodu
tłocznego na zewnątrz przepompowni dla ...

PE 90x5,1

Zabezpieczenie główne szafki C=
Zabezpieczenie przedlicznikowe C=

20 A
25 A

PE 90x5,10
16 A
20 A
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Gwarancja:
zbiornik przepompowni: 2 lata
wyposażenie przepompowni: 12 miesięcy
Serwis:
Firma Purator prowadzi serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju.
Ważność oferty: 60 dni, oferta ważna w całości

Z poważaniem
PURATOR POLSKA Ekotechnika Sp. z o.o.
temat prowadzi: Grzegorz Bajera,
e-mail bajera@ purator.pl, GSM 501 619 776.

Załącznik nr 1:

opis automatyki Purator:

UZS- Rozdzielnica elektryczna przepompowni sieciowej PURAPOMP prod. Purator

Standardowe wyposażenie elektryczne UZS
przepompowni PURAPOMP prod. Purator stanowi:




Rozdzielnica elektryczna wykonana w drugiej
klasie ochronności, posiada podwójną izolację, wykonana z
niepalnego tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony
dostępu IP 66. Standardowo rozdzielnica montowana jest na
wspornikach metalowych wykonanych z profili zamkniętych i
mocowana bezpośrednio na płycie przykrycia zbiornika
przepompowni.
Rozdzielnica przystosowana jest do zasilania
systemem sieciowym typu TN-S lub TT.



System zabezpieczeń:








Zabezpieczenie nadprądowe główne
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej pompy
Selekcja zabezpieczeń obwodów sterowniczych
Zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz
Zabezpieczenie sygnalizujące zanik fazy zasilającej
Zabezpieczenie przed pracą w przypadku zbyt dużej
asymetrii napięć zasilających
 Zabezpieczenie przed pracą pomp na sucho
 Zabezpieczenie przed jednoczesnym załączeniem
pomp w trybie pracy automatycznej
 Listwa zaciskowa podłączenia zabezpieczenia
termistorowego uzwojeń silników pomp

Konfiguracja systemu:
 Ochronne obniżenie napięcia sterowniczego do
wartości bezpiecznych
 Liczniki czasu pracy każdej pompy
 Wybór sterowania pracą pomp praca automatyczna /
ręczna
























Zewnętrzna lampa alarmowa
Wyłącznik sygnalizacji dźwiękowej, sygnalizacja
wizualna niezależna
Przewody odporne na ekstremalne warunki pracy
od –50 do +150 stopni Celsjusza
Przegrody izolacyjne na głównej listwie
przyłączeniowej między obwodami siłowymi,
sterowniczymi i sygnalizacyjnymi
Samozałączenie układu sterowania po zaniku i
ponownym powrocie zasilania
System sterowania:
Sterowanie za pomocą pływakowych czujników
poziomu cieczy lub sondy hydrostatycznej
Naprzemienna praca pomp
Rozruch silników pomp bezpośredni z silnikami do
5,5 kW, powyżej rozruch automatyczny stycznikowy
Przełącznik pracy automatyczna/ręczna z blokadą
przed pozostawieniem pomp w trybie pracy ręcznej
Blokada pompy przed pracą w złym kierunku
Wzajemne przejmowanie pracy pomp w przypadku
awarii jednej z pomp
Kontrolowane wypompowanie ścieków poniżej
poziomu minimalnego
niezależny system sygnalizacji poziomów i alarmów,
od złej kolejności faz i asymetrii napięć zasilających
System sygnalizacji wizualnej:
Poziom minimalny
Poziom normalny
Poziom pracy pomp
Poziom maksymalny
Poziom alarmowy
Praca pompy nr 1
Praca pompy nr 2
Awaria pompy nr 1
Awaria pompy nr 2
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 Wewnętrzne dodatkowe drzwi na których umieszczone

Zła kolejność zasilania faz
są elementy sygnalizacji i sterowania ręcznego

Asymetria napięć zasilających
 Wizualne wskaźniki stanów poziomu, pracy i alarmów
 Sygnalizacja alarmowa dźwiękowa i wizualna
System sygnalizacji wizualnej z dźwiękową:

Poziom alarmowy
 Bocznik poziomu minimalnego

Awaria pomp
 Dokładny opis elementów elektrycznych
 Numeracja przewodów sterowniczych, siłowych i listw
przyłączeniowych
System styków sygnalizacji
bezpotencjałowej:
 Bezpotencjałowa listwa przyłączeniowa

Awaria pompy nr 1
wyselekcjonowanych sygnałów (styków)
alarmowych do współpracy z modemem GSM,

Awaria pompy nr 2

Poziom alarmowy
modemem radiolinii lub przeniesienia sygnałów do
centrali drogą kablową, po odpowiedniej

Awaria zasilania
konfiguracji może to być jeden wspólny
bezpotencjałowy sygnał dla stanów alarmowych
System sygnalizacji wizualnej z dźwiękową:
 Jeden wspólny potencjałowy sygnał alarmowy dla
Jeden sygnał (styk) stanów awaryjnych i
wszystkich stanów alarmowych
poziomu alarmowego
 Zewnętrzne serwisowe gniazdo jednofazowe 230V AC

Typy przepompowni:
1.

P1 - typ PURAPOMP P-1 (miejsc. Nowe Sady) lub równoważne

2.

P2 - typ PURAPOMP P-2 (miejsc. Sierakośce) lub równoważne

Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni typ: PURAPOMP wraz z remontem zjazdu (przepompownie
zbiorcze)

W skład zagospodarowania wchodzi:


ogrodzenie z siatki o wym. 5.0x5.0 m, l = 17 m na słupkach stalowych z rur  76 x 3.5 mm, W = 1,5
m wraz z bramą wjazdową szer. 3.0 m i furtką szer. 1.0 m,



wykonanie remontu dojazdu do przepompowni o nawierzchni żwirowej szer. 3.0m wraz z remontem
zjazdu z drogi dojazdowej (głównej - powiatowej).
o Obrzeża betonowe 30 x 8 cm (9m),
o Nawierzchnia żwirowa (warstwa dolna i górna) (49m2) (remont).

3.4. Skrzyżowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącymi urządzeniami
Na terenie projektowanej kanalizacji i kabli energetycznych do zasilania przepompowni występują
skrzyżowania z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. Roboty ziemne na skrzyżowaniach z
uzbrojeniem, jak w zbliżeniach do nich wykonywać należy ręcznie o ścianach pionowych umocnionych. Po
odkryciu uzbrojenia należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniami na czas wykonywania robót. Roboty w pobliżu
uzbrojenia i jego zabezpieczenie należy wykonywać pod nadzorem właściciela uzbrojenia stosując się do zaleceń
zawartych w Protokole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak również do zaleceń zawartych w
uzgodnieniach branżowych.
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a) DROGI GMINNE
Przejście rurociągiem kanalizacji przez te drogi projektuje się metodą rozkopu z zastosowaniem rur
ochronnych stalowych  323.9/7.1 l = 10 m  200 mm (zaznaczono na sytuacji).
Po ułożeniu rurociągu droga zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Na pozostałych odcinkach
dróg z uwagi na projektowanie kanalizacji z rur wytrzymałych, np.: PVC-U SN12, SDR24 SLW60 nie przewiduje
się zabezpieczeń.
b) DROGI POWIATOWE
Przekroczenia kanalizacji sanitarnej przez drogę powiatową projektujemy - metodą podwiertu rurą ochronną
stalową  323.9/7.1 l = 25 m i l = 20 m dla 200 mm wraz z komorą przewiertową 4x6 m.
Przekroczenie l = 25 m dla  200 mm
DP - 2, DP - 4, DP - 7, DP - 8, DP - 9 (5 szt.)
Przekroczenie jak wyżej, lecz
l = 20 m dla  200 mm
DP - 1, DP - 3, DP - 5, DP - 6, DP - 10 (5 szt.)
UWAGA: Komory przewiertowe zlokalizowane są poza pasem drogowym.

Remont zjazdu z drogi powiatowej do przepompowni „P1” – długość 4,0m, szerokości 3m o nawierzchni żwirowej
c) SKRZYŻOWANIA Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI
Na terenie obiektu występują kolizje kabli energetycznych NN z projektowanymi rurociągami
kanalizacyjnymi. Występują także zbliżenia proj. kanalizacji do linii energetycznych napowietrznych. W miejscach
skrzyżowania kabli z proj. kanalizacją należy nałożyć na kable rury ochronne dwudzielne Arrota o dł. 5 m

 89/4.0. Przy tyczeniu osi rurociągów należy przestrzegać zasady, aby odległość rurociągu nie była mniejsza
niż 2 m od słupów linii NN i 5 m od słupów linii 5 kV oraz stacji TRAFO. Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie
w odległości 5 m od kabla energetycznego, jak też linii energetycznej napowietrznej. Przy układaniu rur
kanalizacyjnych zachowany zostanie warunek pionowej odległości od kabla min. 0.5 m. Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Rejon Energetyczny o przystąpieniu do robót ziemnych i uzgodnić sprawy
związane z nadzorem.
d) RÓW MELIORACYJNY – szczegółowy
Przekroczenie kanalizacją grawitacyjną rowów projektuje się rozkopem, a kanalizację  200 mm
umieszczamy w rurze ochronnej z PE  315 mm o długości 10 m. rów w rejonie przekroczenia przewiduje się do
odtworzenia i ubezpieczenia.
Występuje 6 szt. przekroczeń.
W/w przekroczenia wykonywane będą metodą przekopu w okresie niskich stanów wody w rowie, z
zastosowaniem oprowadzenia wody rurociągiem z grodzą górną i dolną.
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Wymienione przekroczenia zaprojektowano tak, aby odległość góry rury osłonowej do istniejącego dna
rowu wynosiła min. 1.20 m.
Parametry przekraczającego koryta rowu:
- szer. dna ok. 0,5 m,
- pochylenie skarp 1:1 (projektowane 1:1,5).
Umocnienie rowu w miejscu przekopu:
Koryto rowu na długości 5 m w dół i 5 m w górę od osi przekroczenia w sposób następujący:


w dnie narzut gr. 25 cm z kamienia na geowłóknie zakończony palisadą z kołków  4 - 6 mm
dł. 1,2 m l = 3,0 m



na skarpach pasem 1,0 m narzut z kamienia na geowłóknie w płotkach 1x1 m na zakończenie palisada
z kołków  4-6 mm dł. 1,2 m l = 3,0 m



stopa skarpy opaska z faszyny luzem 20/40 między dwoma rzędami pali.
UWAGA:
a) Projektowane przekroczenia kanalizacją rowów należy wykonywać w okresie niskich stanów
wody,
b) W projekcie kanalizacji w miejscach skrzyżowania przewodów z istniejącymi urządzeniami
(rów) przewidziano oznakowanie miejsca przekroczenia, z zaznaczeniem rodzaju i średnicy
przewodu zgodnie z PN,
c) Stosowane materiały kanalizacji oraz technologie ich łączenia zapewniają całkowitą szczelność
przewodów,
d) Przejścia wykonane będą rozkopem a ułożony przewód rurociągu ciśnieniowego należy
dociążyć workami z piaskiem, a następnie rozciągnąć nad nim taśmę z folii z wtopionym
paskiem metalowym i zasypać z zagęszczeniem do poziomu dna i otaczającego terenu,
e) Miejsca przejść zostaną oznaczone słupkami betonowymi w odl. 1,0 m od góry krawędzi
skarpy.
e) SIEĆ WODOCIĄGOWA
Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej czy deszczowej z rur PCV w miejscach skrzyżowania z

wodociągami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, ponieważ odległość pionowa między tymi
urządzeniami jest większa niż 0,50 m.
W innym przypadku należy na przewodzie ułożonym poniżej założyć „płaszcz ochronny” z rury
ochronnej o 1,25 średnicy większej od obudowanego przewodu. Długość płaszcza powinna być taka, aby co
najmniej po 0,5 m wystawała poza zewnętrzny obrys kanału.
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Końców rury płaszczowej nie należy zabetonować, nie można ich również zostawić odkrytych.
Uszczelnia się je kilkoma zwojami sznura smołowego i następnie oblepia gliną plastyczną.
Jeżeli natomiast przewód już istnieje, płaszcz na przewodzie można wykonać z dwóch połówek rury
stalowej przeciętej wzdłuż i zaspawanej, po nałożeniu na czynny przewód.
f) STUDNIE PRZYDOMOWE
Z informacji, oraz wizji terenowej wynika, że w zasadzie niektóre tylko studnie są użytkowane.
W przypadku gdzie tylko jest to technicznie możliwe zastaną zachowane od istn. studni strefy ochrony
bezpośredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska. Dlatego też w
przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w ich pobliżu należy wykonać dodatkowe zabezpieczenia rurą
osłonową ciśnieniową na długości po 10 m w obu kierunkach z uszczelnieniem z obu stron pianką poliuretanową.
g) OCHRONA DRZEW, WÓD PODZIEMNYCH
Trasa kanalizacji sanitarnej została tak zaprojektowana, aby uniknąć zniszczenia systemów
korzeniowych drzew. Wykopy będą odsunięte poza zasięg korony drzew. Nie przewiduje się także wycinek
żadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzaków po trasie zaprojektowanej kanalizacji. Natomiast
przeprowadzenie kanalizacji w rejonie potoków, rowów, może wiązać się z koniecznością wycięcia na krótkich
odcinkach nieznacznej ilości drzew lub krzaków.
Z powyższych rozwiązań wynika, że nie ma możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych, ani
zakłócenia stosunków wodnych w terenie dla nieruchomości sąsiadujących, ponieważ rurociągi kanalizacyjne z
rur PCV-U łączone są na kielich z uszczelką gumową a ciśnieniowa łączona metodą zgrzewania.
3.5. Ocena warunków geotechnicznych posadowienia kanalizacji i obiektów na sieci
I. WSTĘP
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunków gruntowo - wodnych dla budowy kanalizacji
sanitarnej. Na badanym terenie wykonano 6 otworów pod przejście kanalizacji pod drogą i 2 otwory pod
przepompownie.
W miejscu ustalonym przez projektanta wykonano 8 otworów badawczych do głębokości 1,0 - 4,0 m ppt., o
łącznym metrażu 26 mb.
Rzędne otworu wyinterpretowało z mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000. Projektowana inwestycja
zgodnie z założeniami normy PN - B - 02479 została zaliczona do II kategorii geotechnicznej.
II. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Administracyjnie teren badań położony jest w miejscowości: Sierakośce, gmina Fredropol.
Pod względem morfologicznym bedany teren znajduje się w obrębie Płaskowyżu Sańsko - Dniestrrzanskiego w
dolinie rzeki Wiar.
Rzędne otworów mieszczą się w granicach 233,8 - 244,5 m npm.
Spadki terenu wynoszą do 5%.
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III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE
Pod względem geologicznym opisywany teren zlokalizowany jest w obrębie Zapadliska
Przedkarpackiego.
Podłoże terenu budują mioceńskie osady: iły, piaski, mułowce i piaskowce (warstwy halickie).
w wykonywanych otworach badawczych stwierdzono osady rzeczno - zastoiskowe wykształcone w postaci: iłów
pylastych, glin piaszczystych, pyłów i żwirów i niekiedy namułów. Całość przykrywają nasypy (glina, kamienie) lub
gleba o miąższości 0,3 - 1,4 m.
Namuły stwierdzono w otworach:DP1, DP7, DP8.
Żwiry stwierdzono w otworach nr DP5, DP7, DP8, P1 i P2.
W wykonanych otworach badawczych nr DP1, DP3, Dp7, DP8 i DP9 stwierdzono stały poziom wód gruntowych
na głębokości 1,4 - 2,5 m ppt. W otworze nr DP8 stały poziom wód gruntowych nawiercono na głębokości 1,8 m,
a poziom ten stabilizował się na głębokości 0,5 m ppt. W otworze nr P2 stwierdzono sączenia śródglinowe na
głębokości 2,0 m ppt. Wahania wód wynoszą ± 1 metr od stanu zaobserwowanego i uzależnione są od
intensywności opadów atmosferycznych.
IV. OCENA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA
Dla scharakteryzowania warunków geotechnicznych dokonano podziału podłoża na warstwy
geotechniczne. Podstawę podziału stanowiła geneza gruntów, litologia i ich cechy fizyczno - mechaniczne.
Parametry geotechniczne podłoża ustalono na podstawie badań makroskopowych oraz normy PN - 81/B - 03020.
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą C i podano w legendzie do
przekrojów.
Występujące w podłożu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych:



Warstwa I - zaliczono tu namuły o konsystencji plastycznej. Osady te stwierdzono: w otworze
nr DP1 w poziomie 1,4 - 1,8 m, w otworze nr DP 7 w poziomie 1,3 - 1,7 m, w otworze ne DP8 w
poziomie 2,7 - 3,2 m,



Warstwa IIa - zaliczono tu iły pylaste, gliny pylaste i pyły o konsystencji twardoplastycznej.
Osady te stwierdzono we wszystkich otworach oprócz otworu nr DP7 na różnych
głębokościach,



Warstwa IIb - zaliczono tu iły pylaste, gliny pylaste i pyły o konsystencji plastycznej. Osady te
stwierdzono we wszystkich otworach oprócz otworu nr P1 na różnych głębokościach,



Warstwa III - zaliczono tu żwiry, które są średniozagęszczone. Osady te stwierdzono: w
otworze nr DP5 w poziomie 2,4 - 2,8 m, w otworze nr DP7 w poziomie 2,4 - 2,8m, w otworze nr
DP8 w poziomie 2,4 - 2,7m, w otworze nr P1 ponizej głębokości 0,5 m i w otworze nr P2
ponizej głębokości 3,5 m.

V. WNIOSKI
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1. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono osady rzeczno - zastoiskowe wykształcone w
postaci: iłów pylastych, glin piaszczystych, pyłów, żwirów, niekiedy namułów. Całość przykrywają
nasypy (glina, kamienie) lub gleba o miąższości 0,3 - 1,4 m.
2. W wykonanych otworach badawczych nr DP1, DP3, DP7, DP8, DP9 stwierdzono stały poziom
wód gruntowych na głębokości 1,4 - 2,5 m ppt. W otworze nr DP8 stały poziom wód gruntowych
nawiercono na głębokości 1,8 m, a poziom ten stabilizował się na głębokości 0,5 m ppt. W
otworze nr P2 stwierdzono sączenia śródglinowe na głębokości 2,0 m ppt. Wahania wód wynoszą
± 1 metr od stanu zaobserwowanego i uzależnione są od intensywności opadów
atmosferycznych.
3. Kanalizacja pod drogą zostanie poprowadzona ok. 1,5 m poniżej terenu, a przepompownie
zostaną posadowione 3 - 4 m ppt.
4. Zalecenia szczegółowe:



w rejonie otworów nr DP1 i DP7 zaleca się wybraie namułów i zastąpienie ich pospółką, którą
należy zagęścić do Is > 0,95. Prace fundamentowe wykonać w uchych i odwodnionych
wykopach.



w rejonie otworów nr DP3, DP5 i Dp8 zaleca się wykonać podsypkę z pospółki o miąższości
min. 0,3 m, którą należy zagęścić do Is > 0,95. Prace fundamentowe wykonać w suchych i
odwodnionych wykopach.



w rejonie otworów nr DP9 kanalizacje posadowić na iłach o konsystencji twardoplastycznej
(warstwa IIa) powyżej zwierciadła wód.



przepompownie nr P1 posadowić na żwirach zaliczanych do warstwy III.



przepompownie nr P2 posadowić na iłach o konsystencji twardoplastycznej (warstwa IIa) lub
żwirach zaliczanych do warstwy III.

5.

Obliczenia statyczne wykonać zgodnie z normą PN - 81/B - 03020 przyjmując charakterystyczne
wartości parametrów geotechnicznych podane w legendzie do przekrojów.

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO CELÓW
TECHNOLOGICZNYCH
Na etapie realizacji inwestycji może jedynie być podłączona pompa dla odwodnienia wykopów,
ewentualnie igłofiltry.
5. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
5.1. Zapotrzebowanie wody i sposób odprowadzenia ścieków - nie dotyczy.
5.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów pyłowych i płynnych - nie przewiduje się w/w
zanieczyszczeń, jedynie w sytuacji awaryjnej na:


powietrze atmosferyczne - w zakresie zanieczyszczania powietrza gazami organicznymi,
31

PROJEKT WYKONAWCZY „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II” Gmina Fredropol



środowisko gruntowo - wodne - w zakresie zanieczyszczania ściekami.

5.3. Wytwarzanie odpadów - nie dotyczy
5.4. Emisja hałasu, wibracji i promieniowania
Nieznaczna emisja hałasu w przypadku pracy pomp na etapie realizacji.
Wibracja i promieniowanie nie będą występować.
5.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym na glebę, wody
powierzchniowe i podziemne.
Trasa kanalizacji została poprowadzona tak, aby uniknąć zniszczenia systemów korzeniowych
drzew. Nie przewiduje się usunięcia drzew z wyjątkiem kilku, które rosną na trasie kanalizacji.
Kanalizacja wykonana będzie z rur łączonych na uszczelki gumowe lub zgrzewane, stąd nie ma
możliwości zanieczyszczenia wód gruntowych oraz powierzchniowych.
Budowle – studzienki wykonane z PVC-U DN200 lub DN800 – szczelne lub równoważne.
Obiekt budowlany nie ma wpływu na powierzchnię ziemi, rurociągi wykonane będą poniżej poziomu
terenu.
Widoczne natomiast będą pokrywy studzienek (komór).
Na odcinku poza jezdnią - założono usunięcie gruntu wierzchniej warstwy (humus) gr. 30 cm
poza obręb robót i rozścielenie go w pasie wykopu pod rurociągi po ich ułożeniu i zasypaniu.
Nieznaczny wpływ na środowisko wystąpi w okresie realizacji robót budowlanych w czasie wykonywania
robót ziemnych sprzętem mechanicznym.
Okres budowy niewiele wpływa na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Okresowo w wyniku prac ziemnych, szczególnie w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych (ulewne deszcze, silne wiatry) na skutek spływu powierzchniowego zagrożeniem dla
jakości wód, w tym głównie powierzchniowych będą:

-

przemieszczanie mas ziemnych - w okresie opadów atmosferycznych naruszenie naturalnej struktury
gruntu i zdjęcie darni na użytkach zielonych spowoduje wymywanie drobnych cząstek i zwiększenie
zawiesiny w najbliższych ciekach,

-

składowanie mas ziemnych - w okresie opadów atmosferycznych spowoduje wymywanie i zwiększenie
ilości zawiesiny w wodach okolicznych rowów,

-

praca sprzętu ciężkiego - w przypadku nieszczelności układów hydraulicznych (koparki, spycharki)
spowoduje zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi gruntu, wód powierzchniowych i
podziemnych.
Wykonawca podczas prac budowlanych musi zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie
sprawnego technicznie sprzętu, aby przeciwdziałać przypadkowemu zanieczyszczeniu wody i gleby.
Prace ziemne sprzętem ciężkim ograniczone będą do pory dziennej, z uwagi na charakter
otoczenia oraz bliskość zabudowy mieszkalnej.
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Po skończeniu prac związanych z budową kanalizacji na poszczególnych odcinkach należy
uporządkować teren i przywrócić go do stanu pierwotnego.
6. WYTYCZNE REALIZACJI
Projektowane kanały pod kanalizację i budowle wykonywane będą w suchych i umocnionych wykopach
o szer. dla  200 mm - min. 120 cm.
Minimalną szerokość wykopu w zależności od średnicy nominalnej przy wykopie umocnionym DN = Da
+ 1,0 m.
Wykop kolektora mechaniczny w zależności od usytuowania urządzeń podziemnych - ręcznie.
Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed
napływem wód i osunięciem gruntu.
Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów szczególnie pod budowle przewiduje się na całej długości,
np. ściankami szczelnymi z larsena (wypraski) zabitych na głębokość od 10 do 12 m lub umocnienie ścian
wykopu pełnym szalunkiem systemowym przy kanalizacji.
Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową BN-83/8836-02 „Roboty ziemne wymagania
techniczne, odbiór techniczny”
Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie istniejących
przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i kabli.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje się kanał przez użytki zielone,
należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po częściowej zasypce ponownie
wbudować w wykop.
Warunki geologiczno - inżynierskie i hydrologiczne w rejonie budowy kanalizacji mogą być dość trudne.
Dlatego też projektujemy odwodnienie w dnie wykopu.
Odwodnienie wykopów na czas realizacji robót wykonywane będzie przez bezpośrednie pompownie
wody ze studzienek zbiorczych  60 cm zlokalizowanych w dnie wykopu.
W przypadku odcinkowego występowania nieplanowanych wkładem narzutów lub gruntów o słabej
nośności (można to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt nieznośny wybrać i zastąpić go warstwą
żwiru lub piasku odpowiednio zagęszczonego.
Wykopy pod kolektor należy wykonywać odcinkami i po założeniu kanału natychmiast je likwidować
przez staranne zasypanie warstwami piasku, żwiru z każdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego
stopnia zagęszczenia. Prace ziemne należy wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych.
W rejonach zbliżeń do wartościowego drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, roboty
należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić korzeni rosnących drzew.
Po wykonaniu robót wykonać należy zasypkę ze szczególną dokładnością, a po zakończeniu robót teren
zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu.
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Natomiast na pozostałych odcinkach należy odbudować pas drogowy i tereny poza pasem drogowym.
Teren po wykonywanych robotach musi zostać doprowadzony do stanu technicznego, jaki był przed
rozpoczęciem robót.
UWAGA:
Wykopy i ich obudowy wykonywać zgodnie z BN-83/8836-02.
Roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zarządzeniami.
Przepisy BHP dla pracowników zatrudnionych do robót wod. - kan. wg załącznika do Zarządzenia Nr 6 MGK z
dnia 28.02.1967 r.
Materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszą spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane może wykonywać firm posiadająca odpowiednie uprawnienia. O rozpoczęciu
robót należy pisemnie powiadomić właścicieli urządzeń.
Do odbioru końcowego należy przedłożyć 2 egzemplarze inwentaryzacji powykonawczej.
Dla realizacji inwestycji niezbędny będzie projekt organizacji robót podający również niezbędne ustalenia
dotyczące BHP, harmonogramu robót itp.
Do wystąpienia o wydanie decyzji, przy zamknięciu części drogi, należy przedłożyć zatwierdzony projekt
organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami - który wykona Inwestor lub wykonawca robót przed
wejściem w teren z robotami.
7. ZAGADNIENIA BHP
Na etapie rozruchu zostanie opracowana szczegółowa instrukcja BHP dotycząca zachowania
bezpieczeństwa we wszystkich czynnościach związanych z bieżącą obsługą.
Warunkiem przystąpienia do pracy jest przeszkolenie pracowników w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Grupa serwisowa powinna być wyposażona w podstawowy sprzęt BHP wg poniższego zestawienia:
- ubrania robocze

- 6 kpl ( po dwa kpl. na pracownika ),

- rękawice ochronne

- 6 kpl lub rękawice jednorazowe,

- buty ochronne

- 3 pary,

- kaski ochronne

- 3 szt,

- drabina przenośna

- 1 szt,

- podręczna apteczka

- 1 kpl.

- trójnóg

- 1 szt.

Studzienki oraz ich wyposażenie zostały tak zaprojektowane, aby nie było potrzeby ingerencji do wewnątrz w
trakcie standardowych czynności obsługowych.
W razie konieczności wykonania poważniejszych napraw i remontów, wszelkie czynności z tym związane
powinna wykonać specjalistyczna grupa serwisowa, posiadająca niezbędne kwalifikacje, sprzęt oraz
wyposażenie BHP.
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8. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PRZY REALIZACJI I EKSPLOATACJI
1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia
wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę.
2. Polecenie wejścia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierać klauzulę „zezwalam na rozpoczęcie
robót” oraz określać:
a. miejsce i czas pracy /rok, miesiąc, dzień, godzina/,
b. rodzaj i zakres pracy oraz – jeżeli zachodzi taka potrzeba – kolejność wykonywania poszczególnych
czynności,
c. rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, oraz sposób postępowania w razie ich
wystąpienia,
d. sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi,
e. drogi i sposoby ewakuacji,
f. sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy.
Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to polecenie.
3. Do wykonywania pracy w zbiorniku może być dopuszczony tylko pracownik posiadający aktualne
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia z uwzględnieniem specyfiki wykonywanej
pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie bhp. Pracownicy z uszkodzoną skórą rąk i innych nieosłoniętych
części ciała nie powinni być dopuszczani do pracy, przy której istnieje możliwość bezpośredniego stykania
się ze ściekami.
4. Wejście do zbiornika powinno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i zawartości tlenu. Badania
należy dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych służących do wykrywania gazów
szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczeństwa.
5. Przy stanowisku pracy obok włazu do zbiornika powinny znajdować się: podręczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna zakończona zatrzaśnikami, chyba, że
projekt organizacji robót lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w
zbiorniku.
6. Nad włazem do zbiornika powinno znajdować się urządzenie mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych
w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.
7. Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w zbiorniku powinni znać ich nazwiska, a w
razie utraty łączności z nimi – niezwłocznie przystąpić do akcji ratunkowej.
8. Przed rozpoczęciem robót w zbiorniku należy zabezpieczyć pracowników przed nagłym:
a. podniesieniem się poziomu ścieków; służy temu korek pneumatyczny lub zasuwa zamykająca dopływ
ścieków do zbiornika,
b. przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub
zdrowia.
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9. Otwarcie włazu zbiornika znajdującego się w jezdni lub chodniku może nastąpić po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. Otwór włazowy należy zaznaczyć czerwoną
chorągiewką ostrzegawczą, a w porze nocnej i w razie potrzeby należy stosować oświetlenie
ostrzegawcze.
10. Otwieranie pokrywy zbiornika należy dokonywać za pomocą haków lub podnośników wykonanych z
materiałów nieiskrzących.
11. Do oświetlenia zbiornika należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych lamp akumulatorowych
o napięciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Dopuszcza się używanie
oświetlenia zasilanego z sieci elektrycznej o napięciu nieprzekraczającym 12 V.
12. Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania
włazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.
13. Przed wejściem do zbiornika należy przewietrzyć zbiornik zdejmując ze zbiornika pokrywę włazową. Po
zakończeniu wietrzenia zbiornika należy sprawdzić za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy
bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. W przypadku,
gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć zbiornik stosując wentylację
mechaniczną na okres co najmniej 10 minut przed wejściem do zbiornika.
14. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem.
15. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole, co najmniej dwuosobowym
oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, a w szczególności:
- szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną umocowaną do odpowiednio wytrzymałego elementu konstrukcji
zewnętrznej,
- hełm ochronny i odzież ochronną,
- aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze,
- mieć zapaloną lampę bezpieczeństwa.
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak wyposażenie
pracownika wchodzącego do wnętrza zbiornika.
16. Pracownikom asekurującym pracę pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczać swego stanowiska przez
cały czas trwania pracy w zbiorniku.
17. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość
tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje
szkodliwe dla zdrowia w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia podczas
przebywania pracownika w zbiorniku.
Decyzje o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku ze spełnieniem
warunków w/w może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami.
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18. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny być otwarte, a jeżeli nie
jest to wystarczające do utrzymania wymaganych parametrów powietrza w zbiorniku – należy w tym
czasie stosować stały nadmuch powietrza.
19. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien odbywać się w sposób
niestwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam pracowników.
20. Zejścia na dno zbiorników, których głębokość nie przekracza 6 m powinny być wyposażone w klamry
złazowe. Zejścia i wyjścia ze zbiorników mogą również odbywać się za pomocą drabin opuszczonych.
21. W zbiornikach o głębokości powyżej 6 m należy stosować pomosty dodatkowe / stropy pośrednie, galerie,
spoczniki.
22. Zbiorniki w przepompowniach powinny posiadać wentylację grawitacyjną zapewniającą, co najmniej dwie
wymiany powietrza w czasie godziny oraz możliwość zainstalowania wentylatorów przewoźnych,
zapewniających, co najmniej 10 wymian powietrza w czasie godziny.
23. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp, urządzenia napędowe powinny być
wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym włączeniem.
24. Pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie swojego bezpośredniego przełożonego oraz służbę
bezpieczeństwa i higieny pracy o sytuacji, która jego zdaniem może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub
życia ludzi.
25. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, pracownik ma obowiązek
opuścić miejsce niebezpieczne i ostrzec o niebezpieczeństwie inne osoby zagrożone oraz powiadomić
przełożonego, który w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia pracowników, podejmuje
natychmiastowe działania w celu przerwania pracy, ewakuowania pracowników i usunięcia zagrożenia.
26. Teren przepompowni powinien być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych oraz oświetlony.
27. Na całym terenie wokół przepompowni należy utrzymywać i pielęgnować zieleń, a wały i groble ziemne
obsiewać trawą.
28. Stanowiska stałej obsługi urządzeń na otwartej przestrzeni powinny być chronione przed szkodliwymi
wpływami czynników atmosferycznych.
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Informację tę opracowano o projekt budowlany Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sierakośce Etap II
gm. Fredropol oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. – Dz. U. Nr 120.
9.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów
Zakres robót dla zamierzenia budowlanego przedstawia się następująco:
- Ilość zabudowań przyłączanych do projektowanej sieci kanalizacyjnej - szt. 96,
w perspektywie około 50 zabudowań.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa:
8937m
- kolektor główny  250,  200 i  160 mm
7142 m
- przyłącza do zabudowań
1074 m
- kanalizacja sanitarna ciśnieniowa  63mm
721 m
- studzienki kontrolne:

DN400
112 m

DN800
85 szt.

studzienki rozprężne DN800
2 szt.

studzienki odwadniające DN800
1 szt.
SKRZYŻOWANIE KANALIZACJI Z URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI I NADZIEMNYMI:


z kablem energetycznym



z kablem telefonicznym



z siecią wodociągową



z kanalizacją sanitarną



z linią energetyczną i telefoniczną



z drogą powiatową



z drogą gminną

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:


sieć kanalizacji sanitarnej głównej od zabudowań do przepompowni



przepompownia ścieków



kanalizacja sanitarna ciśnieniowa



przyłącza do zabudowań

9.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdują się:


budynki mieszkalne i budynki gospodarcze



droga powiatowa



kabel eNN
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sieć wodociągowa



kanalizacja sanitarna



drogi gminne

9.3. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z istniejącego zagospodarowania terenu mogą być linie
energetyczne oraz kabel energetyczny.
9.4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich występowania
Przewiduje się zagrożenia podczas realizacji następujących robót:


roboty ziemne i układanie rurociągów w rejonie:
o

parcel budowlanych

o

drogi powiatowej

o

kabli i linii energetycznych



przekroczenie kanalizacją drogi powiatowej



przekroczenie kanalizacją drogi gminnej, usytuowanie kanalizacji przez drogę, w drodze i w rejonie dróg
gminnych i dojazdowych

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych
Podkreślić należy, że pracownicy budowy powinni posiadać aktualne szkolenie BHP, dostosowane do
rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo przed przystąpieniem do robót kierownik budowy przeprowadzi instruktaż
o możliwych zagrożeniach podczas realizacji prac oraz sposobach przeciwdziałania im. Ten fakt odnotuje w
książce szkoleń i uzyska podpisy szkolonych pracowników.
9.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, słupów oraz urządzeń podziemnych jak: kable
energetyczne, wodociągi, kanalizacja istniejąca należy wykonać ręcznie.
Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącymi urządzeniami podziemnymi wykonywać pod
nadzorem gestorów poszczególnych sieci.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z uwagi na małe spadki terenu wykonana będzie na głębokości 2,0 - 6,0 m.
Jak wynika z odwiertu geotechnicznego wystąpić może dość wysoki poziom wody gruntowej. z uwagi jednak na
drogę oraz tereny parcel budowlanych przewiduje się pełne umocnienie pionowych ścian wykopu, np.: szalunki
systemowe lub wyprasek stalowych (larsen).
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Obudowa ścian wykopu będzie także miała miejsce poza terenem zabudowy, przy wykopie kombinowanym
szeroko i wąskoprzestrzennym dla strefy obsypki ochronnej. Obudowa składa się z desek z drewna o grubości 50
mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo oraz drewnianych nakładek i rozpór. Stosowane mogą być
rozpory w postaci okrąglaków, każdorazowo dopasowane do wymiaru szerokości wykopu, względnie rozpory
stalowe lub żeliwne rozkręcane. Ostatnia góra desek obudowy powinna wystawać ponad powierzchnię terenu, co
najmniej 15 cm celem zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu oraz spływem wód opadowych do wnętrza
wykopu.
Odwodnienie wykopu przewidziano metodą powierzchniową lub drenażu poziomego. W przypadku
niekorzystnych warunków wodnych za pomocą igłofiltrów lub studni głębinowych.
Roboty ziemne dla rurociągów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 Przewody
podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze.
W miarę postępu robót należy wykonać oznaczenia i ogrodzenia np.: „Głębokie wykopy”, „Wykopy”, „Zakaz
wstępu nieupoważnionym” itp., a także pomosty z poręczami dla umożliwienia komunikacji ludności.
Z uwagi na potrzebę zapewnienia dojazdu do zabudowań w nagłych wypadkach, przekroczenie
kanalizacją dróg oraz dróg dojazdowych należy wykonywać odcinkami od studni do studni, a do następnego
przystępować dopiero po zasypaniu wykopu i odbudowie nawierzchni drogi. Sprzęt mechaniczny mogą
obsługiwać wyłącznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
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10. UZGODNIENIA I DECYZJE
1. OPINIA Nr G.VI.6630.31.2012 z dnia 13.02.2012r. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Przemyslu, 37-700 Przemyśl Pl. Dominikański 3.
2. OŚWIADCZENIE z dnia 10.01.2012r., Wójt Gminy Fredropol, o ważności decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 14.09.2006r.
3. DECYZJA o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: Zp/733-22/06 z dnia 14.09.2006r.
uprawomocniona 30.03.2007r.
4. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach - pismo: ROŚ.6220.9.2011 z dnia 9.12.2011r.
5. Załącznik do decyzji ROŚ.6220.9.2011 z dnia 9.12.2011r.
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu Pl. Dominikański 3 - pismo: ZDP VIII 5444-144/2006 z dnia
10.07.2006r.
7. Zarząd Powiatu Przemyskiego, Pl. Dominikański 3 – DECYZJA ZDP.VI.424D-52/2012 z dnia
02.03.2012r.
8. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 – pismo: ZDP.VI.424-53/2012 z dnia
2.03.2012
9. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie Oddział Jarosław ul. Traugutta 6 pismo: IJR-507/7/2007 z dnia 6.03.2007r.
10. Oferta POM/109-03/2005/GB z dnia 7.03.2007r. (Purator Polska - Dobór Pomp).
11. Warunki przyłączenia Nr 00395/RE03/2012 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość,
Rejon Energetyczny Przemyśl z dnia 23.01.2012r.
12. Warunki przyłączenia Nr 00389/RE03/2012 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość,
Rejon Energetyczny Przemyśl z dnia 23.01.2012r.
13. Państwowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu ul. Bpa Glazura 9 - pismo:
PSNZ.460.73/06 z dnia 26.01.2006r.
14. Państwowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu ul. Bpa Glazura 9 - pismo:
PSNZ.460-1/07 z dnia 11.01.2007r.
15. Starosta Przemyski - pismo: ROś.V.7633-86/06 z dnia 04.01.2007r.
16. Zarząd Powiatu Przemyskiego – pismo: ZDP VIII 5444P-175/2006 z dnia 18.08.2006r.
17. Wojewoda Podkarpacki – pismo: ŚR. V-6633/1/805/06 z dnia 16.08.2006r.
18. Starosta Przemyski - pismo:G.V.6018-425/06 z dnia 24.08.2006r.
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