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                                         OPIS TECHNICZNY 

I. PZT 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
do posesji  zlokalizowanych przy ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku.  
Teren objęty inwestycją stanowią działki o numerach ewidencyjnych: 164/3,164/5,164/7, 
164/8,164/10,164/12,197/3,197/5,197/6,197/10,197/13,197/18,197/20,219/5,220/5,220/6, 
220/9,220/10,221/1,222/3,224,227,228,246/1,552,556 – obręb 0006 Smugi.  

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Istniejący teren to ulica Wspólna i Przejazdowa - drogi ziemne oraz przyległy do niej teren 
działek prywatnych przeznaczony pod budowę przyłączy. Istniejące uzbrojone to: przewody 
wodociągowe, kable telefoniczne i elektryczne.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Kanał sanitarny ∅200mm  projektuje w granicach pasa drogowego ww. ulic (od 1,25 -1,5m 
od granicy działki drogowej). Kanał będzie stanowił odbiornik ścieków byt. - gosp. z posesji 
przyległych do ulic, które odprowadzi do istniejącego systemu kanalizacji w ul. Wspólnej – 
studnia SK0, gdzie zaprojektowano jego włączenie.  
Łączna długość projektowanego kanału – 721,5m. 
Ilość projektowanych przyłączy:  
- do granicy pasa drogowego – 19szt. 
- wprowadzane na posesję – 18szt. 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Nie dotyczy. 

5. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowana inwestycja, jest wpisany 
do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 
zabudowy 

Nie dotyczy. 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego, 
znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy. 

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanej inwestycji i jej 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zużycie materiałów, surowców i paliw będzie niewielkie  
i wiąże się wyłącznie z pracą maszyn budowlanych, urządzeń mechanicznych i transportem 
materiałów. 
Przewidziane do budowy materiały posiadają niezbędne atesty i certyfikaty, co zabezpieczy 
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środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.    
Prowadzenie prac ziemnych i instalacyjnych na etapie realizacji inwestycji będzie skutkować 
zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrostem uciążliwości akustycznej 
(prace prowadzone będą tylko w porze dnia i nie zakłócą ciszy nocnej) oraz wytwarzaniem 
odpadów typowych dla tego rodzaju robót.   
Budowa inwestycji nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii (szkodliwa emisja, 
eksplozja, pożar), która mogła by prowadzić do natychmiastowego zagrożenia życia i zdrowa 
ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
Największą uciążliwością będą utrudnienia w poruszaniu się po przedmiotowej ulicy.  
Wszystkie wymienione uciążliwości związane z fazą realizacji mają charakter przejściowy  
o lokalnym zasięgu i ustaną wraz z zakończeniem budowy.   
Na etapie eksploatacji planowana inwestycja nie będzie źródłem emisji hałasu, ani 
zanieczyszczeń.   
Podsumowując, planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko lokalne tylko 
podczas realizacji. Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie środowiska, zdrowia i życie ludzi 
na etapie eksploatacji.   
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397  
z późn. zm.), przedsięwzięcie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie oddziałujące  
na środowisko. 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania inwestycji 

Nie występują.  

9. W przypadku budynków - powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt. 4, 
określanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania 
i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej  
w załączniku do roz. 

Nie dotyczy. 
 

II. KANAŁ SANITARNY WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI 

1. Podstawa opracowania  

 Projekt niniejszy opracowano na podstawie: 
• umowy z Inwestorem, 
• aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,  
• uzgodnień z Inwestorem, 
• uzgodnień branżowych, 
• wizji lokalnej terenu inwestycji, 
• obowiązujących norm i przepisów. 

2. Przeznaczenie i program użytkowania obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanału sanitarnego wraz  
z przyłączami na terenie ul. Wspólnej i Przejazdowej w Kłobucku.  
Opracowanie obejmowało zaprojektowanie: 
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• ul. Wspólna: 
-   444,0m kanału sanitarnego o średnicy ∅200mm,  
- 12szt. przyłączy kanału sanitarnego o średnicy ∅160mm wprowadzonych  

                na posesję o nr ewid. działek: 164/3,164/5,164/7,164/10,164/12,197/6,197/13, 
    197/18,197/20,220/6,220/10,246/1, 
- 9szt. przyłączy kanału sanitarnego o średnicy ∅160mm w granicach pasa  

               drogowego na posesję o nr ewid. działek: 164/2,164/11,164/13,164/14,171,              
              197/11,197/12,219/6,220/7; 

• ul. Przejazdowa: 
-  277,5m kanału sanitarnego o średnicy ∅200mm,  
- 5szt. przyłączy kanału sanitarnego o średnicy ∅160mm wprowadzonych  

                na posesję o nr ewid. działek: 197/10,221/1,224,227,228 oraz 1szt. ∅200mm  
               na  posesję o nr ewid. działki 222/3, 

- 10szt. przyłączy kanału sanitarnego o średnicy ∅160mm w granicach pasa  
                drogowego na posesję o nr ewid. działek:172,198,199,200,219/4,221/2,222/1,              
               223,225,226. 

3. Warunki geologiczno - inżynierskie 

Warunki geologiczne występujące na terenie inwestycji, której dotyczy opracowanie 
szczegółowo zostały omówione w dokumentacji geotechnicznej wykonanej na potrzeby 
budowy inwestycji na terenie objętym projektem. 

4. Odległości projektowanego kanału od istniejącego uzbrojenia podziemnego  
i nadziemnego 

Zgodnie z wytycznymi projektowania sieci przewodów podziemnych i nadziemnych  
 w  ulicach  minimalne  poziome  odległości    kanału  sanitarnego  winny  wynosić od: 
• wodociągu      1,5m 
• od kabla elektrycznego i telefonicznego    0,7m 
• linia  napowietrznej  elektrycznej   1,5m  

Napotkane urządzenia podziemne  winny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  
podczas  wykonywania  otwartego  wykopu. 
Istnieje  możliwość  występowania  niewykazanych  na  mapie  urządzeń  podziemnych,  
dlatego  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  należy  upewnić  się,  czy  nie  ma  
innych przewodów. 

5. Przeszkody na trasie projektowanego uzbrojenia 

Przeszkodami  na  trasie  projektowanego uzbrojenia są  elementy  istniejącego  uzbrojenia  
terenu. Wykonawca  zobowiązany  jest  we  wszystkich  miejscach  skrzyżowania  
istniejącego uzbrojenia  z  projektowanym  do  wykonania  przekopów  kontrolnych,  
potwierdzających  stan  przyjęty  w  projekcie,  na  podstawie  mapy  sytuacyjno - 
wysokościowej.  
W przypadku  napotkania  uzbrojenia  nie  naniesionego  na  planach  i  profilach  należy  
powiadomić  autora projektu i inspektora nadzoru celem  ustalenia  sposobu  zabezpieczenia   
i usunięcia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich 
uszkodzeniem.  
Na skrzyżowaniu projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi należy zamontować na nich dwudzielne rury ochronne z tworzyw 
sztucznych zamknięte manszetami o dł. min. 3,0m. 
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6. Opis rozwiązań technologicznych 

6.1.  Trasy  

Całość inwestycji zaprojektowano w obrębie pasa drogowego omawianych wyżej ulic i terenu 
działek prywatnych. 
Trasę uzbrojenia i lokalizację jego elementów wytyczyć w oparciu o rys. nr 1 i 2 oraz zawarty  
na nich wykaz współrzędnych geodezyjnych.  

6.2.  Zastosowane rury 

Kanał sanitarny i przyłącza zaprojektowano z rur z PVC-U ze ścianką litą kl. S (SN8),  
z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelkę, zgodnych z normą PN-EN1401:2009  
i posiadających aprobatę IBDiM. Średnica projektowanego kanału Ø200/5,9mm  
(dł. 721,5m), średnica projektowanych przyłączy Ø160/4,7mm (dł. 191,75m) i Ø200/5,9mm 
(dł. 5,8m). Do budowy zastosować kształtki z PVC typ ciężki (kl. S; SN8). 
Przy budowie stosować się do instrukcji wydanych przez producenta rur.   

6.3. Zastosowane studzienki 

Zaprojektowano studzienki z kręgów ∅1,2 i 1,0m betonowych łączonych na uszczelkę,  
z włazami zatrzaskowymi typu D z wypełnieniem betonowym (studnie sieciowe) i typu B 
(studnie na przyłączach). Studzienki wyposażyć w klamry złazowe żeliwne, w rozstawie  
na przemiennie, co 30cm. W miejscu przejść z rurami przez ściany studzienek należy 
osadzić przejścia szczelne  z uszczelnieniem gumowym. Kręgi od zewnątrz zabezpieczyć 
dwoma warstwami hydroizolacji w postaci gruntującego roztworu asfaltowego. 
Studzienki o średnicy ∅1,2m należy zabudować na kanale sanitarnym natomiast studzienki 
o średnicy ∅1,0m na przyłączach (na posesjach prywatnych). Dla posesji ul. Wspólna 10  
i 12A zabudować studnię z tworzyw sztucznych ∅0,425m (zał. Z-7). 

7. Roboty ziemne 

Przed  przystąpieniem  do  robót  w  pasie  drogowym  należy powiadomić  Zarządcę terenu,  
na którym prowadzone będą roboty. 
Roboty ziemne w większości wykonywane będą sprzętem mechanicznym. W miejscu 
oznaczonym na rys. 3 odcinek kanału ułożyć metodą przewiertu w rurze ochronnej (stal. 
∅406,4/10mm – dł. 4,0m), a na  pozostałej długości wykopowo. Szerokość wykopów płytkich 
tj. h≤1,8m ok. 1,3m, przy wykopach głębszych 1,4m ÷1,5m. Zakłada się umocnienie wykopu 
szalunkiem typu ciężkiego. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia przekopy 
kontrolne należy wykonać ręcznie. Przy wykonywaniu wykopów nie wolno dopuścić do 
przekroczenia projektowanej głębokości wykopu. Roboty wykopowe prowadzić tak, aby 
zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych. 
Dla  posadowienia  rur należy  wykonać  podsypkę   z  piasku  o  grubości  nie  mniejszej  jak  
20  cm i zagęszczeniu 95%.  Materiał podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 
nie powinien zawierać cząstek o wymiarach większych niż 20 mm, nie może być zmrożony, 
nie może zawierać żadnych ostrych kamieni i innych przedmiotów, które mogłyby 
spowodować uszkodzenie rury. 
Powierzchnia  zagęszczonego  piasku   w  obrębie  kąta  90°  powinna  mieć  dno 
wyprofilowane  zgodnie  z  projektowanym  spadkiem  i  stanowić  podłoże  nośne  dla  rury  
kanałowej.  
W miejscach połączeń kielichów wykonać dołki montażowe. 
Zasypka  ułożonego  kanału  składa  się  z  dwóch  warstw: 



BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW 
ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. WSPÓLNEJ I PRZEJAZDOWEJ W KŁOBUCKU 

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA spółka z o. o. 
42-200 Częstochowa ul. Szymanowskiego 15  tel.  34 324 57 58 

8

• warstwy  ochronnej  rury  kanałowej  o wysokości  30cm  ponad  wierzch, 
• warstwy  do  powierzchni  terenu. 
Zasypkę  prowadzić  trzema  etapami: 
etap I   - wykonanie  warstwy  ochronnej  -  obsypka  rury  kanałowej - wykonać z piasku  

sypkiego bez grud i kamieni. Obsypkę należy 
zagęszczać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności z uwagi na kruchość materiału,  
z którego wykonane są rury;  

etap II - wykonanie  obsypki  w  miejscach  połączeń  po  próbie  szczelności  rur  na   
              złączach;  
etap III - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem oraz rozbiórkę  
              zabezpieczenia ściany. Zasypkę wykopu powyżej obsypki wykonuje się  warstwami 
        z gruntu rodzimego, z wyjątkiem gruntów spoistych z jednoczesnym   
              zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia Js=1,00 do głębokości 1,2m i powyżej  
              głębokości  1,2m  Js=0,98. 

8. Przepisy BHP 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. nr 47 poz. 401).  
Roboty wykonywane będą w czynnych ulicach oraz w strefie przebywania ludzi, w związku   
z  tym  należy  zachować szczególną ostrożność. Rejon prowadzenia robót winien być 
zabezpieczony barierkami ochronnymi i taśmą ostrzegawczą, a od  zmierzchu  do  świtu   
i  przy  złej  widoczności  powinien  zostać  odpowiednio  oświetlony.  

9. Zalecenia ogólne 

Montaż rur wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi normami. 
Roboty ziemne wykonać z zachowaniem warunków BHP i obowiązujących norm. 
Przed zasypaniem wykopów należy dokonać inwentaryzacji sieci przez służbę geodezyjną. 

10. Odtworzenie istniejącej nawierzchni dróg 

W związku z realizacją budowy uzbrojenia po zakończeniu robót zniszczoną nawierzchnię 
dróg należy przywrócić do stanu sprzed budowy, zgodnie z zaleceniami ich Zarządcy/ 
Właściciela. 

III.  INFORMACJA BIOZ 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji   
poszczególnych obiektów 

Inwestycja polega na budowie kanału sanitarnego wraz z przyłączami na ul. Wspólnej  
i Przejazdowej w Kłobucku. 
Aby zapewnić prawidłowy sposób wykonania inwestycji roboty należy rozpoczął od najniżej 
położonego pkt. kanalizacji (studnia SK0). 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W obszarze prowadzonej inwestycji występuje infrastruktura podziemna w postaci: 
wodociągów linii energetycznej i teletechnicznej. 
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3. Elementy zagospodarowania, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

Głównym zagrożeniem jest istniejąca infrastruktura terenu w postaci linii energetycznych, 
oraz droga o lokalnym natężeniu ruchu w obrębie, których będą prowadzone roboty 
związane z wykonaniem inwestycji. 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych   
 – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

1. Wpadnięcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane złym   
oznakowaniem i oświetleniem terenu, brakiem właściwych dojść do stanowisk pracy. 

2. Uszkodzenie istniejącego uzbrojenia  przy pracach ziemnych. 
3. Porażenie prądem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu linii  

energetycznej (należy zachować szczególną ostrożność przy pracach prowadzonych  
w niebezpiecznej odległości od linii energetycznych). 

4. Oberwanie się ścian wykopu spowodowane brakiem zabezpieczenia lub niewłaściwym 
zabezpieczeniem ścian (należy przewidzieć pełne umocnienie ścian traktując wykopy  
jako wąsko przestrzenne). 

5. Spadanie brył ziemi i innych materiałów na pracujących w wykopie spowodowane  
niewłaściwym umocnieniem ścian, niewłaściwym składowaniem materiałów lub zbyt  
dużą głębokością wykopu do bezpośredniego wyrzutu urobku przy braku pośredniego  
miejsca przerzutu w górę. 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
drogowych 

Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni zostać: przeszkoleni w zakresie zagrożeń, 
które mogą wystąpić podczas budowy, przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną oraz 
poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie 
szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktażu własnoręcznym podpisem.  

6. Stosowanie środków ochrony indywidualnej 

Do ochrony oczu stosować okulary ochronne. Z odzieży ochronnej stosować kurtki 
przeciwdeszczowe i rękawice ochronne. Przy pracy w głębokim wykopie i zagrożeniu 
spadającymi z góry elementami koniecznie stosować kaski ochronne. 

7. Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych kierownik wyznaczy osoby kierujące 
tymi robotami. Ustali zakres robót, kolejność ich wykonywania oraz szczegółowe warunki 
BHP. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
W przypadku wystąpienia zagrożenia należy natychmiast przerwać pracę, odsunąć się  
z zagrożonego miejsca i poinformować osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia. 
Powiadomić kierownika o zaistniałym zdarzeniu. W sytuacji zaistnienia wypadku należy 
udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczyć miejsce wypadku.  
W przypadku pożaru powiadomić Straż Pożarną, przystąpić do akcji gaszenia przy użyciu 
podręcznego sprzętu gaśniczego, a po przyjeździe jednostki – podporządkować się 
kierującemu akcją. Istniejące drogi w tym rejonie zapewniają dojazd straży pożarnej w razie 
zagrożenia. 
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Prace związane z układaniem rurociągów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, 
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  
Roboty ziemne i budowlane prowadzone będą częściowo przy czynnym ruchu. Dlatego też, 
miejsca prowadzenia robót winny być zabezpieczone barierami ochronnymi oraz  
od zmierzchu do świtu i przy złej widoczności – odpowiednio oświetlone – światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Na terenie budowy inwestycji występuje podziemne uzbrojenie, w związku, z czym zachodzi 
obawa naruszenia istniejących przewodów przy pracach ziemnych. Budowa inwestycji 
realizowana będzie wg projektu.  
Nie wolno sytuować stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub  
w odległości mniejszej niż:  
- 3m – dla linii o napięciu znamionowym ≤1kV,  
- 5m – dla linii o napięciu znamionowym 1kV> x ≤15kV,  
W przypadku wykonywania robót przy użyciu żurawi lub urządzeń załadowczo-
wyładowczych zachować należy w. w. odległości mierzone od najbardziej zewnętrznej linii 
napowietrznej do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 
Zabrania się też podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdującego się w położeniu 
wyższym niż 0,5m ponad miejscem ułożenia. Nie wolno rzucać elementów zbrojenia,  
a w czasie transportu należy je zabezpieczyć przed przesunięciem. 
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