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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Stosownie do art.20 ust.4  Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

(tj. Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.) 

 

 

projekt budowlany: 

 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa 

kanalizacji deszczowej, budowa bramy na działkach 9972/7, 9729/3  

położonych w Suchej Beskidzkiej. 

 
Sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  wiedzy technicznej. 

 

Projektant:        Sprawdzający :  

           

mgr inż. arch. Józef Polak 

upr. 347/66 

Nr izby MAP/BO/0487/10 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA    

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 

NAZWA INWESTYCJI: 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa kanalizacji 

deszczowej, budowa bramy na działkach 9972/7, 9729/3  położonych w Suchej 

Beskidzkiej. 

 
 

 

LOKALIZACJA: 

Ul. Kościelna 5                   

34-200 Sucha Beskidzka  

   Działki nr ewid. 9972/7,9729/3 

 

INWESTOR: 

Zespół Szkół im. W.Goetla 

Ul. Kościelna 5                   

34-200 Sucha Beskidzka 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. arch. Józef Polak 

upr. nr ewid.: 347/66 

Nr izby MP-0480 

  Ul. Ogrodowa 2 

34-200 Sucha Beskidzka 

 

SPRAWDZAJACY: 

mgr inż. Andrzej Wiktor 

upr.179/89/B-B  

Nr izby MAP/BD/1753/01 

Graboszyce 105 

32-640 Zator 

 

 

 

   



  

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Podstawa opracowania 

- Opracowanie sporządzono na podstawie: 

- Umowy z inwestorem 

- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora 

-  Projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 Dz.U. nr 120 poz1126 

 

 1.Zakres i kolejność robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

    - roboty ziemne 

    - roboty przygotowawcze 

    - wykonanie  kanalizacji deszczowej 

    - montaż separatora substancji ropopochodnych 

    - budowa studni zbiorczej 

    - ułożenie warstw podbudowy pod miejsca postojowe 

    - ułożenie obrzeży 

    - wykonanie nawierzchni pod miejsca postojowe 

    - wykonanie bramy  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 -  istniejące ogrodzenie 

-  istniejący wodociąg 

 

3.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa   i zdrowia ludzi: 

   - istniejąca kanalizacja sanitarna 

   - istniejący wodociąg 

    

4.  Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji robót: 

- wykonanie wykopów, pod  rury kanalizacji deszczowej i roboty montażowe w wykopach – 

możliwość przysypania ziemią 

- załadunek i rozładunek, montaż rur PCV, studzienek – możliwość przygniecenia ciężkim 

elementem prefabrykowanym, 

- zasypywanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 

- wpadnięcie do wykopu (obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się), 

- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryła ziemi, kamieniem lub innym, 

przedmiotem 

- prowadzenia robót przy użyciu sprzętu mechanicznego i elektrycznego, maszyn 

budowlanych i samochodów ciężarowych 

 

5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

    szczególnie niebezpiecznych 

  Przed przystąpieniem do wymienionych robót, mogących stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót albo 

osoba przez niego upoważniona powinna poinstruować pracowników o: 

- grożących niebezpieczeństwach, 

-  sposobach zapobiegania im, 



-  konieczności używania sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie i wyposażonych 

w stosowne zabezpieczenia, 

-  konieczności zachowania zwiększonej ostrożności, w tym ręcznego wykonywania 

wykopów, przy robotach w pobliżu przewodów, kabli, studzienek kanalizacyjnych 

i telefonicznych, słupów, 

-  konieczności zachowania szczególnej ostrożności w sąsiedztwie jezdni oraz na samej 

jezdni, 

-  konieczności używania środków ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych 

robót (kaski, rękawice, okulary ochronne itd.), 

-  miejscu znajdowania się środków łączności, 

-  miejscu znajdowania się środków przeciwpożarowych (gaśnica, koc gaśniczy itd.), 

-  miejscu znajdowania się apteczki. 

 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 

    wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

    zdrowia. 

 

6.1. Na  pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy(sporządza kierownik  

      budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

      - najbliższego punktu lekarskiego 

      - straży pożarnej 

      - posterunku policji 

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej  

       pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 

6.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 

 6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. 

6.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu 

       socjalnym oznaczonym na planie j.w. 

 

 

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki 

i ewentualne inne szczegółowych  wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 



CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU  

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa kanalizacji 

deszczowej, budowa bramy na działkach 9972/7, 9729/3  położonych w Suchej 

Beskidzkiej. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

 

Na działce nr ewid. 9972/7 znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół im. W 

Goetla. Zakres opracowania obejmuje budynek dydaktyczny, hale sportową oraz 

budynek wynajęty przez  firmę Fideltronik.  Dojazd do budynków jest usytuowany od 

strony północnej z drogi powiatowej o nr ewid. 9972/6 oraz od strony zachodniej z 

ulicy Kościelnej, działka o nr ewid. 9708/1.  Działka inwestycji jest ogrodzona siatką 

umocowaną do słupków stalowych osadzonych na stopach betonowych. Działka 

inwestycji jest uzbrojona, przez jej teren przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i 

energetyczna.  Kompleks budynków szkoły  jest ogrodzony w systemie panelowym na 

podmurówce. Istniejący teren utwardzony od południowo zachodniej strony budynku 

dydaktycznego wchodzi w teren działki starodroża- nr 9729/3. 

Pozostałą część działki zajmują tereny zielone, trawa utrzymana przez koszenie 

kosiarki. Teren przeznaczony pod budowę miejsc postojowych porośnięty jest trawą 

bez krzewów i drzew. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

 

Warunki wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

miejscowości Sucha Beskidzka. 

 

Budowa miejsc postojowych zlokalizowana jest w jednostce UP- tereny usług 

publicznych. Dla przedmiotowej jednostki ustala się następujące zasady zabudowy: 

 

-w zakresie wymaganej ilości miejsc postojowych dla kolejnych przeznaczeń ustala 

się wymóg minimalnej ilości tj.: dla zabudowy usługowej U, Uc, UP, Ug3 –  

3 miejsca/100m2 powierzchni użytkowej- warunek spełniony 

-zabezpieczenie miejsc postojowych w dostosowaniu do różnorodności programowej-

warunek spełniony 

-powierzchnia biologicznie czynna winna wynosić 20% powierzchni opracowania- 

wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi 59,04 %- warunek spełniony 

 

 

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miasta Sucha Beskidzka Uchwała NR XXXIX/253/10 Rady Miejskiej w Suchej 



Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r.  a projektowany obiekt oraz jego lokalizacja 

odpowiada zapisom w/w uchwały dla jednostek strukturalnych UP. 

 

Budowa miejsc postojowych 

Wykonane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych z przyłączem 

kanalizacji deszczowej odprowadzającą wody opadowe z powierzchni projektowych 

miejsc postojowych. Miejsca postojowe stanowić będą niezbędny element obsługi 

ruchu samochodowego.  

Miejsca postojowe składa się z drogi manewrowej o szerokości 5,0 m o spadku 

poprzecznym – 2 % i podłużnym – 2 % o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0cm w 

oprawie z obrzeży betonowych 8x30x100 osadzonych na ławie betonowej oraz 

jednego zasadniczego rzędu miejsc postojowych usytuowanych pod kątem 90 stopni 

do osi jezdni. Wymiary miejsc postojowych (26 miejsc)  2,3x5,0 m dla samochodów 

osobowych oraz pięć miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 

3,6x5,0 m.  

Odprowadzenie wody z terenu miejsc postojowych za pomocą projektowanych 

wpustów ulicznych i przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 

opadowe z powierzchni miejsc postojowych poprzez separator substancji 

ropopochodnych a następnie do projektowanej studni zbiorczej a z niej do istniejącej 

studzienki kanalizacji deszczowej. 

  

Budowa bramy: 

Budowa bramy oznaczona jest na planie zagospodarowania działki symbolami od 

 d do e. Budowa wiąże się z rozebraniem 6,8 m istniejącego ogrodzenia (w tym 

istniejącą bramę przesuwną), oraz z wykonaniem nowych stóp fundamentowych. Na 

przygotowane miejsce należy zamontować bramę skrzydłową o szerokości 5,0 m jak 

na rys nr 4.  

 

Wykonanie kanalizacji deszczowej. 

Zamierzenie budowlane polegające na budowie miejsc postojowych wymaga 

zachowania prawidłowego odwodnienia terenu utwardzonego. 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego parkingu 

poprzez spływ powierzchniowy za pomocą wpustów ulicznych zlokalizowanych 

wzdłuż drogi manewrowej następnie do separatora substancji ropopochodnych 

następnie do projektowanej studni zbiorczej, z której odprowadzane są do istniejącej 

studzienki kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej na 

który składają się sześć wpustów ulicznych 40x60cm osadzone na studzienkach 

betonowych Ø500 (6szt.) podłączone do studni rewizyjnych Ø800 (5szt.), studnie 

połączono rurami PVC-U Ø200, następnie opadowe zostaną skierowane do separatora 

substancji ropopochodnych, NS 3 według PN EN 858 i DIN 1999-100, klasa II do 

zabudowy w ziemi (producent np. Kessel) o pojemności oleju 265 l, długości 2300mm 

i średnicy 1760 mm, a następnie do projektowanej studni zbiorczej a z niej do 

istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. 



  

 Montaż separatora substancji ropopochodnych 

W celu wstępnego podczyszczenia ścieków z substancji ropopochodnych przed 

odprowadzeniem do ziemi zaprojektowano separator koalescencyjny, zabezpieczony 

płytą żelbetową, nad którą przewidziany jest ruch samochodowy. 

Na podstawie obliczeń i wytycznych producenta dobrano separator koalescencyjny NS 

3 według PN EN 858 i DIN 1999-100, klasa II do zabudowy w ziemi (producent np. 

Kessel) o pojemności oleju 265l, długości 2300mm i średnicy 1760 mm. 

Separator zostanie zabudowany na odcinku Sd4-studnia zbiorcza  na zagęszczonym 

okrągło ziarnistym żwirze (maks. Ziarnistość 8/16, min grubość warstwy 30cm) 

i następnie 3-10cm zagęszczonego piasku.  

Szczegółowo wszystkie elementy sieci kanalizacji deszczowej określone zostały w 

części wchodzącej w skład kompletnej dokumentacji pt. „kanalizacja deszczowa”. 

 

Studnia zbiorcza 

Projektuje się zbiorczą, z kręgów betowych Ø 1200mm wraz 

z systemem wpustów deszczowych. Dennica monolityczna z kinetą przelotową. 

Górna część studni przykryta będzie pokrywą z włazem żeliwnym. Przewiduje się 

wykonanie studni do głębokości 1,9 m p.p.t.,  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z miejsc postojowych odbywać się 

będzie za pomocą wpustów ulicznych o średnicy studni Ø 500 mm , dalej 

przykanalikami Ø 160 mm do studni rewizyjnych, separatora,  a następnie do 

projektowanej studni zbiorczej Ø 1200mm a z niej do istniejącej studzienki kanalizacji 

deszczowej. 

 

 

4. Zestawienie powierzchni działek 

 

 

Stan istniejący Stan projektowany 

Powierzchnia działek 

9972/7, 9729/3   35974,00 m
2
 35974,00 m

2
 

Część obejmująca 

opracowanie 16979,98 m
2
 16979,98 m

2
 

Powierzchnia zabudowy 

Z.S. W.Goetla 4423,34 m
2
 4423,34 m

2
 

Inne budynki 111,58 m
2
 111,58 m

2
 

Droga z płyt drogowych 

betonowych 245,72 m
2
 245,72 m

2
 

Powierzchnia chodnika           

z kostki betonowej                

gr. 6,0cm 

- 

50,26 m
2
 



Powierzchnia miejsc 

postojowych z drogami 

manewrowymi z kostki 

betonowej gr. 8,0 cm 

- 

1277,65 m
2
 

Plac betonowy 579,22m
2
 579,22m

2
 

Plac z tłucznia 796,62m
2
 796,62m

2
 

Plac z masy bitumicznej 263,97 m
2
 263,97 m

2
 

Chodnik z masy 

bitumicznej 234,69 m
2
 234,69 m

2
 

Chodnik z kostki 

brukowej 400,33 m
2
 400,33 m

2
 

Chodnik betonowy 248,85 m
2
 248,85 m

2
 

Obrzeże betonowe 

8x30x100 
- 

363,80 m 

Powierzchnia 

bilogicznie czynna 9675,66m
2
 - 56,98% 8347,75m

2
 - 49,16% 

 

 

5. Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków. 

Teren nie jest objęty strefą ochronny konserwatorskiej.  

 

6. Instalacje i sieci. 

Istniejące uzbrojenie to kable elektroenergetyczne, kanalizacja, wodociąg.  

W pobliżu zamierzonej inwestycji biegnie wodociąg w110. Wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane, zostały naniesione na mapach sytuacyjnych. 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń należy 

prowadzić w sposób ręczny wykonując przekopy kontrolne.  

 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

Przedmiotowa działka znajduje się poza terenem wpływu eksploatacji górniczej.  

 

8. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny  

i zdrowia  użytkowników. 

 

Projektowana budowa miejsc postojowych,  ogrodzenia, kanalizacji deszczowej nie 

należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ani do 

przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko może być wymagany. Nie przewiduje się powstawania innych zagrożeń 

związanych z użytkowaniem przedmiotowych miejsc postojowych wraz z niezbędną  

infrastrukturą towarzyszącą.  



Zamierzenie budowlane nie leży w granicach obszaru Natura 2000. 

 

9. Inne. 

Nie ma specyficznych zagrożeń.  











OPIS TECHNICZNY 
 

- KANALIZACJA DESZCZOWA -   

 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa 

kanalizacji deszczowej, budowa bramy na działkach 9972/7, 9729/3  

położonych w Suchej Beskidzkiej. 
 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Podstawa opracowania 

 

Projekt budowlany budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 

budowa kanalizacji deszczowej, budowa bramy został wykonany w oparciu o 

następujące materiały: 

 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

- Zgodnie z art.29 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych  

  (Dz.U. z 2007r. nr 19, poz.115 z późn.zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999   

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

  i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, p[oz.430 z późn. zm.  

- Zgoda na dysponowanie nieruchomością w celu wykonania miejsc postojowych 

wydaną przez Burmistrza Miasta nr RGN.6853.12.2016  z dnia 19.09.2016 

- umowa z inwestorem 

 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest  budowa kanalizacji deszczowej, montaż separatora 

substancji ropopochodnych oraz studni zbiorczej  na działkach 9972/7 , 9729/9 

położonych w Suchej Beskidzkiej. 

 

2. STAN ISTNIEJACY 

 

Na działce nr ewid. 9972/7 znajduje się kompleks budynków Zespołu Szkół im. W 

Goetla. Zakres opracowania obejmuje budynek dydaktyczny, hale sportową oraz 

budynek wynajęty przez  firmę Fideltronik.  Dojazd do budynków jest usytuowany od 

strony północnej z drogi powiatowej o nr ewid. 9972/6 oraz od strony zachodniej z 

ulicy Kościelnej, działka o nr ewid. 9708/1.  Działka inwestycji jest ogrodzona siatką 

umocowaną do słupków stalowych osadzonych na stopach betonowych. Działka 

inwestycji jest uzbrojona, przez jej teren przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i 

energetyczna.  Kompleks budynków szkoły  jest ogrodzony w systemie panelowym na 

podmurówce. Istniejący teren utwardzony od południowo zachodniej strony budynku 

dydaktycznego wchodzi w teren działki starodroża- nr 9729/3. 



Pozostałą część działki zajmują tereny zielone, trawa utrzymana przez koszenie 

kosiarki. Teren przeznaczony pod budowę miejsc postojowych porośnięty jest trawą 

bez krzewów i drzew. 

 

 

3. STAN  PROJEKTOWANY 

 

Kanalizacja deszczowa 

Zamierzenie budowlane polegające na budowie parkingu wymaga zachowania 

prawidłowego odwodnienia terenu utwardzonego. 

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z terenu projektowanego parkingu 

poprzez spływ powierzchniowy za pomocą wpustów ulicznych zlokalizowanych 

wzdłuż drogi manewrowej następnie do separatora substancji ropopochodnych 

następnie do projektowanej studni zbiorczej, z której odprowadzane są do istniejącej 

studzienki kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej na 

który składają się cztery wpusty uliczne 40x60cm osadzone na studzienkach 

betonowych Ø500 (6szt.) podłączone do studni rewizyjnych Ø800 (5szt.), studnie 

połączono rurami PVC-U Ø200, następnie opadowe zostaną skierowane do separatora 

substancji ropopochodnych, NS 3 według PN EN 858 i DIN 1999-100, klasa II do 

zabudowy w ziemi (producent np. Kessel) o pojemności oleju 265 l, długości 2300mm 

i średnicy 1760 mm, a następnie do projektowanej studni zbiorczej a z niej do 

istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. 

 
 

Opis przebiegu kanalizacji - trasa. 

Z uwagi na ukształtowani terenu (spadki podłużne i poprzeczne), zaprojektowano  

jeden niewielki odcinek kanalizacji deszczowej. 

Odcinek I. Sd1 – Sd2 – Sd3 – Sd4 – Sd5 – separator substancji ropopochodnych – 

studnia zbiorcza Sd6 - istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej. 

Odcinek kanalizacji biegnie wzdłuż drogi manewrowej zbierając wody opadowe z  

północnej i południowej części miejsc postojowych poprzez wpusty uliczne, które są 

wpięte do studzienek rewizyjnych  Ø800 Sd1 – Sd5. Separator substancji 

ropopochodnych znajduje się poza miejscami postojowymi który następnie łączy się 

ze studnią zbiorczą z kręgów betonowych Ø 1200 mm o głębokości 2,0 m. 

Wszystkie wpusty uliczne projektuje się na studzienkach betonowych Ø500. 

 

PVC-U Ø160 – ok. 15,9 mb - długość łączna podejść wpustów ulicznych. 

PVC-U Ø200 – ok. 69,20mb - długość łączna rur kanalizacji. 

Separator substancji ropopochodnych  – 1 szt. 

Studnie rewizyjne Ø800    – 5 szt. 

Studnie wpustów ulicznych Ø500  – 6 szt. 

Studnia zbiorcza Ø1200 betonowa   – 1 szt. 

 

 

 



4. OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

I. Obliczenia  
 

Max. spływu wód opadowych – Budowa miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa na działkach 9972/7, 9729/9  

położonych w Suchej Beskidzkiej. 

 

Inwestor : 

 

Zespół Szkół im. W.Goetla 

Ul.Kościelna 5 

34-200 Sucha Beskidzka  

Obliczeń dokonano metodą F. Stryjewskiego 

 

Q = 0,1P (L1xF1 + L2xF2) m
3
/godz. 

P – opad miarodajny dla t = 60 min wg Chomicza wynosi 43,8mm 

L1 – współczynnik odpływu dla naw. tłuczniowych –  0,5 

L1 – współczynnik odpływu dla powierzchni trawiastych – 0,35 

 

Obliczenie dla pow.  

FA1 – pow. z tłucznia – 11,1 ara 

FA2 – pow. trawiasta – 3,5 ara 

 

Q = 0,1 x 43,8 x (10,85 x 0,5+3,75x0,4) = 30,44  m
3
/godz.    tj. 8,45 l/s 

 

II. Kalibracja rurociągu 

 

Odcinek S1 – studnia zbiorcza dla q – 8,45 l/s i  I – 15,0‰   Ø = 15,0 cm 

Przyjęto rurociąg Ø 200 

 

Wpust z odwodnienia miejsc postojowych do istniejącego rurociągu Ø 300 –rurociąg 

pomieści dodatkowy przepływ q=8,45  l/s . 

 

             

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA. 

 

Rury kanalizacyjne Ø200 PVC-U łączone na kielich i uszczelkę gumową – 

wg. zaleceń producenta. Przewody rurowe układać na podsypce piaskowej gr. 20cm, 

po ułożeniu wykonać zasypkę boczną i wierzchnią zagęszczając po bokach rury 

(nie zagęszczać na rurze – zagęszczenie nad rurą można wykonać dopiero od wysokości 

przekrycia równej min.40cm.) Rury łączyć i układać według zaleceń producenta kielichami 

od strony napływu ścieków deszczowych ze szczególnym uwzględnieniem czystości połączeń 

zwłaszcza uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne wprowadzić do studni rewizyjnych za 

pomocą elastycznych przejść tulejowych. Pomiędzy odcinkami pośrednimi kanalizacji z 



PVC-U zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych  z włazami żeliwnymi 

dopasowanymi do poziomu nawierzchni miejsc postojowych. 

 

Studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne. 

Do wykonania studni rewizyjnych przewidziano elementy prefabrykowane o średnicach 

Ø800. W/w system umożliwia wykonanie kompletnych studni betonowych z betonu B45 

(C35/45), wodoszczelnego (W8) i mrozoodpornego F=150 o nasiąkliwości do 5%.  

Na kompletną studnię rewizyjną składają się następujące elementy: 

- dno studzienne (Ø800). Dolna część studni wykonana jest jako monolit, 

w którym umocowane są mufy przyłączeniowe rur. Przyłącza są wykonywane pod kątem 

wskazanym przez zamawiającego i na każdy rodzaj rur. Element zapewniający szczelność 

połączenia stanowi uszczelka z elastomeru, usytuowana wewnątrz złącza, pomiędzy 

sąsiadującymi częściami studni.  

- płyta pokrywowa (Ø800), 

- pierścienie wyrównawcze, 

- właz kanałowy Ø600 typu ciężkiego – żeliwny z blokadą (zatrzaskiem). 

Studnie należy posadowić na właściwie przygotowanym i nośnym podłożu gruntowym 

(wymagany wskaźnik zagęszczenia Is nie mniejsze od 0.95).  

Nie należy dopuszczać do przegłębienia wykopu, jeżeli wystąpi taka sytuacja właściwy 

poziom dna należy uzyskać poprzez ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie, lub 

ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (w stosunku 1:10). W przypadku 

gruntów spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym, połzwartym i 

twardoplastycznym) wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25cm, a usunięty grunt 

spoisty zastąpić żwirem , pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem. Celem łatwiejszego 

ułożenia studni można dodatkowo wykonać podsypkę cementowo piaskową (1:4) gr 5cm.  

Studnia powinna być obsypana dobrze zagęszczanym gruntem sypkim. 

Obsypkę należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie 

(20-30cm).  

 

Wymagania dla studni kanalizacyjnych: 

- beton klasy C35/45 (B45), 

- nasiąkliwość nie większa od 5%, 

- szerokość rozwarcia rys do 0.1mm, 

- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich 

elementach także w kinecie (w tym wykonywanej na placu budowy), 

- należy stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające 

wymagania EN 681-1, 

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is≥0.98. 

 

Wymagania dla wpustów ulicznych: 

- beton klasy C35/45 (B45), 

- nasiąkliwość nie większa od 5%, 



- wskaźnik w/c nie większy od 0.45, 

- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 

- beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich 

- do uszczelnienia poszczególnych elementów wpustu stosować elastyczną zaprawę 

PCC, 

- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is≥0.98. 

 

Układanie rurociągów. Kolizje z innymi sieciami infrastruktury technicznej. 

Wykopy pod rurociągi wykonać mechanicznie i ręcznie (w miejscach możliwej kolizji 

z istniejącą infrastrukturą techniczną). Istniejące przewody infrastruktury technicznej 

zlokalizować poprzez wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela 

lub administratora sieci lub instalacji.  

Istniejące uzbrojenie terenu należy zabezpieczyć w sposób zgodny z wymaganiami 

PN oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez administratora lub właściciela uzbrojenia. 

 

Przed przystąpieniem do układania rur w suchym wykopie należy ułożyć podsypkę, 

sprawdzić spadek i przystąpić do montażu rur, które muszą przylegać do podłoża na całej 

długości w szerokości min. 1/4 obwodu rury. Połączenia kielichowe zabezpieczyć folią, 

tworzywem sztucznym lub geowłokniną separacyjną. Złącza pozostawić odsłonięte do 

przeprowadzenia próby szczelności, odbioru i pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 

 

Próba szczelności. 

Próby szczelności kanałów należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. Budowa 

i badanie przewodów kanalizacyjnych. Próba szczelności polega na sprawdzeniu 

eksfiltracji ścieków deszczowych do gruntu i infiltracji wód gruntowych (w gruntach 

nawodnionych) do przewodów kanalizacyjnych. 

 

6. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH 

 

Separator koalescencyjny NS 3 według PN EN 858 i DIN 1999-100, klasa II do zabudowy w 

ziemi (producent np. KESSEL) o pojemności oleju 265l, długości 2300mm i średnicy 1760 

mm, zabezpieczony płytą żelbetową nad którą przewidziany jest ruch samochodowy. 

Separator jest podzielony na trzy strefy: osadnik, komorę separującą i strefę zbierania leju. 

Umieszczony w dolnej części osadnik służy do zatrzymywania cieczy lekkich do gęstości 

0,95 kg/cm
3
. W strefie pomiędzy osadnikiem a warstwą oleju, w tak zwanej komorze 

separującej napływająca woda jest stabilizowana poprzez powiększenie przekroju przepływu 

oraz powierzchni.  

Dzięki działaniu siły grawitacji następuje rozdzielenie cieczy lekkich, wody i osadu. 

Separator substancji ropopochodnych jest wyposażony w samoczynne zamykanie. Urządzenie 

to zapobiega wypłynięciu cieczy lekkich do kanał, jeśli została osiągnięta maksymalna ilość 

oleju. W przypadku separatorów cieczy lekkich KESSEL, zabezpieczenie to składa się z 

pływaka umieszczonego w rurze, która w normalnym trybie pracy jest wypełniona wodą. 

Pływak jest tarowany w taki sposób, aby pływał on w wodzie i opadał w cieczach lekkich (do 

gęstości 0,95 kg/cm
3
). Jeśli zostanie osiągnięta maksymalna ilość zbierania oleju, wówczas 



olej dostaje się do bocznych otworów w rurze prowadnicy pływaka. Pływak opada w na dół i 

skutecznie zamyka odpływ separatora. 

 

Cechą szczególną separatorów substancji ropopochodnych KESSEL jest zoptymalizowana 

hydraulika. Przepisowe wartości osiągane są przy zastosowaniu osadników o ekstremalnie 

małej objętości. Rezultatem tego są niskie koszty opróżniania. 

 

W celu dopasowania do poziomu terenu oraz wyrównania nachylenia, separatory substancji 

ropopochodnych są wyposażone w nasady teleskopowe z płynną regulacją wysokości z 

możliwością nachylenia do 5°. Wysokość nasady teleskopowej przyjęto 60cm. Właz żeliwny 

nie przykręcany, odpowiada normie PN EN 124.  

Wykonanie zabudowy należy zlecić firmom posiadającym doświadczenie fachowe, 

odpowiedni sprzęt i urządzenia oraz  wystarczającą liczbę przeszkolonego personelu.  

Przed montażem należy zbadać cechy podłożą pod względem przydatności techniczno-

budowlanej . Należy stwierdzić maksymalnie występujący poziom wód gruntowych. Stan 

wody gruntowej nie może przekraczać poziomu dopływu.  

Podłoże pod separator musi być poziome i płaskie, aby urządzenia mogło stać na całej 

powierzchni, poza tym podłoże musi być wystarczająco nożne. Jako podłoże konieczny jest 

zagęszczony okrągło ziarnisty żwir (maks. ziarnistość 8/16, min. Grubość warstwy 30cm, 

Dpr= 95%) i następnie 3-10cm zagęszczonego piasku. Odległość między ściana wykopu i 

zbiornikiem musi wynosić 70cm. Ściany wykopu muszą odpowiadać PN-B-0650:1999. 

Głębokość wykopu należy ustalić w taki sposób, aby nie przekroczyć podanych wartości 

przykrycia ziemią. 

Kontrola przed zabudową 

Bezpośrednio przed umieszczeniem zbiornika w wykopie wykonawca powinien zbadać, 

stwierdzić i zaświadczyć: 

- brak uszkodzeń ścian i zbiornika, 

- prawidłowy stan wykopu, szczególnie pod względem wymiarów oraz wykonania podsypki, 

- cechy ziarna materiału wypełniającego. 

Opróżnianie 

Opróżnianie zatrzymywanych cieczy lekkich w separatorze musi zostać wykonane, gdy 

zapełnione zostanie 80% pojemności zbiornika. Jeśli połowa osadnika separatora jest 

wypełniona, musi nastąpić jego opróżniania. Użytkownik musi zagwarantować, że 

opróżnianie wykonane jest wyłącznie przez przedsiębiorstwa asenizacyjne posiadające 

odpowiednie certyfikaty. 

Konserwacja 

Konserwację separatora musi przeprowadzać co pół roku wykwalifikowana osoba. Musi ona 

wykonać czynności „kontroli własnej” czyli comiesięczną kontrolę. Odstępy czasowe w 

przypadku wody zanieczyszczonej cieczami lekkimi oraz w przypadku zabezpieczenia 

urządzeń i powierzchni w związku z ilością cieczy lekkich mogą być przedłużone najwyżej 

do 12 miesięcy. 

 

 

 



7. STUDNIA ZBIORCZA 

 

Projektuje się zbiorczą, z kręgów betowych Ø 1200mm wraz z systemem wpustów 

deszczowych. Dennica monolityczna z kinetą przelotową. 

Górna część studni przykryta będzie pokrywą z włazem żeliwnym. Przewiduje się 

wykonanie studni do głębokości 2,0 m p.p.t..  

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z miejsc postojowych odbywać się będzie 

za pomocą wpustów ulicznych o średnicy studni Ø 500 mm , dalej przykanalikami Ø 200 

mm do studni rewizyjnych, separatora,  a następnie do projektowanej studni zbiorczej Ø 

1200mm a z niej do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. 

 

8. ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA TERENU. 

W pobliżu zamierzonej inwestycji biegnie wodociąg w110. Wszystkie urządzenia 

zinwentaryzowane, zostały naniesione na mapach sytuacyjnych. 

Wszelkie roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń należy prowadzić w 

sposób ręczny wykonując przekopy kontrolne.  








