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CZ

OPISOWA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Przedmiot inwestycji
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany bran y sanitarnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ci nieniowego wraz z przy czami w m. Kamilówka,
gm. S awno oraz w m. Stok, Kolonia Jawor, B ogie Rz dowe, B ogie Szlacheckie, Konstantynów
i Marianka, gm. Mniszków, powiat Opoczno, woj. ódzkie.
Kolejno realizacji poszczególnych obiektów:
1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej,
2. budowa sieci kanalizacji ci nieniowej,
3. budowa przepompowni cieków,
4. budowa przy czy kanalizacyjnych.
Wykaz dzia ek:
1. GM. S AWNO, OBR B KAMILÓWKA: 338, 337, 336, 335, 334, 332, 331, 330, 329,
328, 327
2. GM. MNISZKÓW, OBR B KOLONIA JAWOR: 186/2, 246, 245, 244
3. GM. MNISZKÓW, OBR B STOK: 933/1, 933/2, 960/2, 934/3, 934/1, 35, 60/1, 935/4,
958, 65, 67, 69/1, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 941, 153, 157, 164, 165, 167, 168, 169, 190/3,
190/4, 190/2, 235, 236/1, 236/2, 424, 419, 415, 413, 411, 410, 404, 397, 329, 332, 298,
943, 945, 947, 944, 135, 136, 152, 151, 150, 149, 148/5, 148/3, 147, 146, 145, 143, 141,
140, 139, 113, 115/3, 117, 121, 122
4. GM. MNISZKÓW, OBR B MARIANKA: 30, 60, 27, 24, 21, 20, 72, 73/1, 74, 82, 84
5. GM. MNISZKÓW, OBR B KONSTANTYNÓW: 5/2, 6, 8, 11/1, 12/3, 14/2, 16, 17,
18, 22, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 43, 44, 140, 13, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 97, 89,
72, 57
6. GM. MNISZKÓW, OBR B B OGIE SZLACHECKIE: 96, 97, 4, 9, 10, 12, 16, 18, 20,
22, 23, 26, 31/1, 32/2, 51, 52, 53, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 103, 106, 108, 109, 145,
147, 148, 149, 150, 167/1, 167/3, 167/4, 170/1, 170/2, 171, 224, 269, 270/1, 270/2,
270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 268, 267, 265, 264, 263, 262, 261/1, 261/2, 260, 257, 256,
255/1, 253, 254, 242/2, 253, 252, 250, 248, 246, 245, 244, 242/1, 203, 204, 205, 211/1,
211/2, 214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 325, 489, 488, 487/2,
487/1, 491, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 479, 478/1, 478/2, 477, 476, 475, 474, 473,
472, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 192, 187/1, 187/2, 186, 182, 181, 180, 178, 174,
173, 172, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274/2, 274/1, 273, 272, 271
7. GM. MNISZKÓW, OBR B B OGIE RZ DOWE: 549, 550, 551, 806, 489, 488, 481,
479, 478, 477/1, 476, 474, 473, 459, 456, 454, 451, 450, 428, 150, 801, 802, 799, 148,
145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 724, 240, 243, 244, 245/2, 246, 249, 259, 260, 261,
262/2, 263,264, 265, 268, 269, 271/2, 272, 274, 276, 277, 284, 821, 818, 291, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303/3, 304, 305/2, 306, 307/3, 307/4, 307/6, 309/3,
309/4, 309/7, 309/9, 386, 316, 318, 319/2, 320, 321, 323/1, 323/2, 324, 326, 328, 722,
332, 334/1, 337/2, 338, 339, 343, 344, 388, 389, 392/2, 393, 394, 395/2, 396, 397, 398,
399/1, 400, 401, 402, 403, 404, 408, 409, 411, 414, 415, 419, 422, 423, 424, 800, 600,
599, 594, 592, 586, 584, 583, 573, 571, 570, 569, 568, 567, 566, 565/2, 565/1, 812, 810,
808/1, 559, 558, 557, 556, 554, 553, 552, 822/2, 822/3, 822/4, 822/5
2.

Istniej cy plan zagospodarowania terenu
Na trasie projektowanych sieci znajduj si nast puj ce budowle: sie
energetyczna, kanalizacja deszczowa, wodoci gowa.

telefoniczna,
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3.

Projektowany plan zagospodarowania terenu
Projektowana sie kanalizacyjna odbierze cieki sanitarne z dzia ek przyleg ych do dróg
publicznych, które poprzez przepompownie cieków zostan przet oczone do:
a) istniej cego kana u grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej znajduj cego si na dz. 66 w
m. Kolonia Jawor, gm. Mniszków – cieki z m. Stok,
b) istniej cego kana u grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej w studni oznaczonej jako
Sistn.1 w m. Marianka – cieki z m. B ogie Rz dowe, B ogie Szlacheckie,
Konstantynów i Marianka.
4. Wp yw na rodowisko
Przewidywane przedsi wzi cie b dzie mia o korzystny wp yw na rodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki ciekowej na tym terenie. Inwestycja umo liwi odprowadzanie
cieków bytowych do kanalizacji gminnej.
Obszar prowadzonej inwestycji nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków.
5. Zestawienie d ugo ci projektowanych obiektów
1. kanalizacja sanitarna systemu grawitacyjnego – 15 709 mb,
2. kanalizacja sanitarna systemu ci nieniowego – 7 900 mb.

CZ

GRAFICZNA DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1-7
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OPIS TECHNICZNY
1.

Podstawa opracowania

Dokumentacj niniejsz opracowano na podstawie umowy nr 6/2010 z dnia 08.07.2010 r.
zawartej z Inwestorem.
2.

Materia y wyj ciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nast puj ce materia y:
• mapy sytuacyjno - wysoko ciowe w skali 1:1000,
• warunki techniczne do projektowania wydane przez Urz d Gminy Mniszków,
• ustalenia z Inwestorem,
• normy i przepisy,
• wizje lokalne w terenie.
3.

Zakres opracowania

Zgodnie z Umow niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany bran y
sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-t ocznego wraz z
przy czami w m. Kamilówka, gm. S awno oraz w m. Stok, Kolonia Jawor, B ogie Rz dowe,
ogie Szlacheckie, Konstantynów i Marianka, gm. Mniszków.
Projektowana sie kanalizacyjna systemu grawitacyjno-t ocznego odbierze cieki
sanitarne z przyleg ych do drogi publicznej nieruchomo ci, sk d cieki zostan
przepompowane poprzez przepompownie sieciowe do istniej cych ruroci gów kanalizacji
sanitarnej i dalej do oczyszczalni cieków.
4. Sie kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego
Kanalizacj sanitarn grawitacyjn zaprojektowano z rur kanalizacyjnych czonych na wcisk
z zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze ciank lit wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o rednicy
DN 250 x 7,3 o cznej d ugo ci 652 mb,
- PVC-U ze ciank lit wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8, o rednicy
DN 200 x 5,9 o cznej d ugo ci: 8 863 mb,
- PE80, SDR 17, PN8 o rednicy DN 250 o cznej d ugo ci: 49 mb,
- PE80, SDR 17, PN8 o rednicy DN 200 o cznej d ugo ci: 376 mb.
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne w azowe monolityczne
z tworzywa sztucznego o rednicy DN1000 z wyprofilowan kinet typu KESSEL UNIVA
LW1000. Przykrycie studni wykona z p yty betonowej, na której montuje si w az eliwny
DN400 typu ci kiego klasy D400 wg PN-EN 124 (wieko w azu winno by zamontowane do
obudowy na sta e, np. na zawiasie). Kinety wykonane z polietylenu musz by wyposa one w
kielichy z wbudowan uszczelk do monta u rur z PVC lub PP o rednicy zgodnej ze rednic
wlotu lub wylotu.
Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano równie studnie niew azowe rewizyjne
monolityczne z tworzywa sztucznego o rednicy DN600 z wyprofilowan kinet typu KESSEL
UNIVA LW600. Przykrycie studni wykona z p yty betonowej, na której montuje si w az
eliwny DN400 typu ci kiego klasy D400 wg PN-EN 124 (wieko w azu winno by
zamontowane do obudowy na sta e, np. na zawiasie). Kinety wykonane z polietylenu musz
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by wyposa one w kielichy z wbudowan uszczelk do monta u rur z PVC lub PP o rednicy
zgodnej ze rednic wlotu lub wylotu.
5. Sie kanalizacji sanitarnej systemu ci nieniowego
Kanalizacj sanitarn zaprojektowano z rur kanalizacyjnych czonych przez zgrzewanie
doczo owe typu PEHD 100 do kanalizacji ci nieniowej SDR17, PN10 o rednicy DN110 x 6,6
i cznej d ugo ci: 5879,0 mb i DN125 x 7,4 i cznej d ugo ci: 1221,0 mb
Uzbrojenie ruroci gu t ocznego
Na trasie ruroci gu t ocznego projektuje si nast puj ce uzbrojenie:
1.
studnie rewizyjne betonowe oznaczone jako Str o rednicy DN1200 wyposa one w
armatur eliwn ko nierzow z mo liwo ci okresowego p ukania ruroci gu,
2.
studnie napowietrzaj co-odpowietrzaj ce betonowe oznaczone jako Sodp o
rednicy DN1200 wyposa one w armatur
eliwn
ko nierzow
z
odpowietrznikiem do cieków.
6. Przy cza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej
cieki sanitarne z dzia ek obj tych opracowaniem b
odprowadzane do
projektowanego ruroci gu grawitacyjnego. Projektuje si nowe przy cza kanalizacyjne,
których tras uzgodniono indywidualnie z w cicielami dzia ek.
System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sp yw cieków od odbiorców do sieci
kanalizacyjnej w drodze. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie istniej cych zbiorników
bezodp ywowych /szamb/ jako odstojników cieków czy zbiorników przelewowych.
Istniej ce instalacje kanalizacyjne z budynku nale y przed
a do w czenia do
projektowanych przy czy kanalizacyjnych zako czonych studzienk rewizyjn w nast puj cy
sposób:
- w przypadku przej cia instalacj przez zbiornik bezodp ywowy nale y go
zaadoptowa na studni przep ywow poprzez opró nienie zbiornika, wydezynfekowanie,
wyrobienie kinety z betonu, zamontowanie stopni z azowych i p yty pokrywowej z w azem
eliwnym,
- w przypadku w czenia instalacji bezpo rednio do studni rewizyjnej na przy czu
kanalizacyjnym, zbiornik bezodp ywowy nale y od czy od systemu kanalizacyjnego.
Materia y
Przy cza kanalizacyjne zaprojektowano z rur:
- PVC-U o rednicy DN160 ze ciank lit wg normy PN-EN 1401:1999 o
ugo ci: 3 280 mb,
- PE 80 o rednicy DN160 o cznej d ugo ci: 2 489 mb.

cznej

Rury PVC czone b
ze sob na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych, za
rury PE poprzez zgrzewanie doczo owe. Przy cza w czone b
do sieci kanalizacyjnej
poprzez studni rewizyjn zabudowan na kolektorze g ównym w drodze.
Przy cza kanalizacji sanitarnej zako czone b
na dzia ce studni rewizyjn
monolityczn z tworzywa sztucznego rednicy DN600 typu KESSEL UNIVA LW600 z
azem eliwnym i po odbiorze ko cowym w czone do istniej cej instalacji kanalizacyjnej.
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Uzbrojenie przy czy kanalizacyjnych
Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie z tworzywa sztucznego o rednicy
DN600 z wyprofilowan kinet . Zwie czenie studzienek stanowi w az eliwny klasy B125 wg
PN-EN 124 (wieko w azu winno by zamontowane do obudowy na sta e, np. na zawiasie).
Kinety musz by wyposa one w kielichy z wbudowan uszczelk do monta u rur z PVC lub
PP o rednicy zgodnej ze rednic wlotu lub wylotu.
7. Przy cza ci nieniowe kanalizacji sanitarnej
Kanalizacj sanitarn zaprojektowano z rur kanalizacyjnych czonych poprzez kszta tki
elektrooporowe typu PEHD 100 do kanalizacji ci nieniowej SDR17, PN10 o rednicy DN
63x3,8 o cznej d ugo ci: 800 mb.
Przy cza ci nieniowe wyposa ono w przydomowe przepompownie cieków oznaczone jako
Pd, które odbior cieki z istniej cych zbiorników bezodp ywowych lub bezpo rednio z instalacji
z budynku. Dobrano nast puj ce przepompownie cieków firmy LFP Sp. z o.o.:
- Pd1 – DPS PE 800-3,0/IF 200 o mocy 1x1,5 kW,
- Pd2, Pd3, Pd4, Pd5 – DPS PE 800-3,0/IF 150 o mocy 1x1,1 kW,
- Pd6, Pd7, Pd8 – DPS PE 800-3,0/IF 100 o mocy 1x0,9 kW.
Wyposa enie przydomowych przepompowni cieków:
- zbiornik wykonany z PEHD z pokryw z eliwa DN800,
- pompa zatapialna z wirnikiem Hortex 230V – 1 kpl,
- przewód t oczny z zaworem zwrotnym,
- orurowanie z PEHD,
- zasuwa odcinaj ca na przewodzie t ocznym DN50,
- kominek wentylacyjny z PE o rednicy DN100,
- wy cznik p ywakowy,
- sonda hydrostatyczna,
- szafa zasilaj co-steruj ca do zabudowy zewn trznej z sygnalizacj
modemem GPRS,
- licznik czasu pracy pompy.

wietlno-akustyczn oraz

Dla zabezpieczenia przepompowni projektuje si wy cznik ró nicowy i nadmiarowopr dowy P-314-C-10-30 AC o pr dzie wy czenia 30 mA montowany w szafce w obudowie
na ciennej w istniej cych budynkach obok szafy g ównej. Doprowadzenie kabla zasilaj cego od
wy czników do tablicy steruj cej przepompowni i dalej do pompy wykona na ca ej d ugo ci
kablem typu YKY 5x2,5 mm2. Miejsce monta u tablicy steruj cej uzgodni w u ytkownikiem.
Roboty elektryczne winna wykona osoba posiadaj ce wymagane uprawnienia.
8. Dobór przepompowni cieków
8.1. Przepompownia cieków P1
Warunki brzegowe:
- rz dna terenu projektowanej przepompowni – 203,60 m
- rz dna dna kana u dop ywowego – 201,66 m
- rednica grawitacyjnego kana u dop ywowego – DN200
- pr dko samooczyszczania – min. 0,8 m/s
- materia i rednica ruroci gu t ocznego – PEHD 110x6,6.
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Obliczenie dop ywu cieków
Do oblicze przyj to nast puj ce dane:
- czna zak adana liczba osób korzystaj cych z kanalizacji – LM = 250 M
- wska nik redniego dobowego dop ywu cieków – q = 120 l/dM
- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 – 2,0)
- wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 – 4,0)
Obliczenie redniego dobowego dop ywu cieków do przepompowni
Q

q LM

120 l / dM

250 M

30 000 l / d

30 m 3 / d

Obliczenie maksymalnego godzinowego dop ywu cieków do przepompowni

Qh max

N d max

N h max
24

Q

1,5 2,0 30 m 3 / d
24

3,75 m 3 / h 1,0 l / s

Na podstawie powy szych dobrano przyk adowo przepompowni cieków firmy LFP Sp z .o.o.
ze zbiornikiem z polimerobetonu o rednicy DN1200 z pomp FGB 80.11 80/80 PB1239 o
mocy znamionowej silnika 2x11 kW.
8.2. Przepompownia cieków P2
Warunki brzegowe:
- rz dna terenu projektowanej przepompowni – 192,40 m
- rz dna dna kana u dop ywowego – 190,73 m
- rednica grawitacyjnego kana u dop ywowego – DN250
- pr dko samooczyszczania – min. 0,8 m/s
- materia i rednica ruroci gu t ocznego – PEHD 110x6,6.
Obliczenie dop ywu cieków
Do oblicze przyj to nast puj ce dane:
- czna zak adana liczba osób korzystaj cych z kanalizacji – LM = 1000 M
- wska nik redniego dobowego dop ywu cieków – q = 120 l/dM
- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 – 2,0)
- wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 – 4,0)
Obliczenie redniego dobowego dop ywu cieków do przepompowni
Q

q LM

120 l / dM 1000 M

120 000 l / d

120 m 3 / d

Obliczenie maksymalnego godzinowego dop ywu cieków do przepompowni

Qh max

N d max

N h max
24

Q

1,5 2,0 120 m 3 / d
24

15 m 3 / h

4,2 l / s

Na podstawie powy szych dobrano przyk adowo przepompowni cieków firmy LFP Sp. z o.o.
ze zbiornikiem z polimerobetonu o rednicy DN1200 z pomp IF12 80/80 PB1234 o mocy
znamionowej silnika 2x1,5 kW.
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8.3. Przepompownia cieków P3
Warunki brzegowe:
- rz dna terenu projektowanej przepompowni – 186,80 m
- rz dna dna kana u dop ywowego – 184,41 m, 184,91 m, 183,94 m
- rednica grawitacyjnego kana u dop ywowego – DN200, DN160
- pr dko samooczyszczania – min. 0,8 m/s
- materia i rednica ruroci gu t ocznego – PEHD 110x6,6.
Obliczenie dop ywu cieków
Do oblicze przyj to nast puj ce dane:
- czna zak adana liczba osób korzystaj cych z kanalizacji – LM = 850 M
- wska nik redniego dobowego dop ywu cieków – q = 120 l/dM
- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 – 2,0)
- wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 – 4,0)
Obliczenie redniego dobowego dop ywu cieków do przepompowni
Q

q LM

120 l / dM 850 M

102 000 l / d

102 m 3 / d

Obliczenie maksymalnego godzinowego dop ywu cieków do przepompowni

Qh max

N d max

N h max
24

Q

1,5 2,0 102 m 3 / d
24

12,75 m 3 / h

3,5 l / s

Na podstawie powy szych dobrano przyk adowo przepompowni cieków firmy LFP Sp. z o.o.
ze zbiornikiem z polimerobetonu o rednicy DN1200 z pomp IF25 80/80 PB1242 o mocy
znamionowej silnika 2x4,1 kW.
8.4. Przepompownia cieków P4
Warunki brzegowe:
- rz dna terenu projektowanej przepompowni – 192,20 m
- rz dna dna kana u dop ywowego – 190,13 m, 188,25 m, 189,50 m
- rednica grawitacyjnego kana u dop ywowego – DN250, DN200, DN160
- pr dko samooczyszczania – min. 0,8 m/s
- materia i rednica ruroci gu t ocznego – PEHD 110x6,6.
Obliczenie dop ywu cieków
Do oblicze przyj to nast puj ce dane:
- czna zak adana liczba osób korzystaj cych z kanalizacji – LM = 1200 M
- wska nik redniego dobowego dop ywu cieków – q = 120 l/dM
- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 – 2,0)
- wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 – 4,0)
Obliczenie redniego dobowego dop ywu cieków do przepompowni
Q

q LM

120 l / dM 1200 M

144 000 l / d

144 m 3 / d
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Obliczenie maksymalnego godzinowego dop ywu cieków do przepompowni

Qh max

N d max

N h max
24

Q

1,5 2,0 144 m 3 / d
24

18 m 3 / h

5,0 l / s

Na podstawie powy szych dobrano przyk adowo przepompowni cieków firmy LFP Sp. z o.o.
ze zbiornikiem z polimerobetonu o rednicy DN1200 z pomp FGB80.95 80/80 PB1258 o
mocy znamionowej silnika 2x9,5 kW.
8.5. Przepompownia cieków P5
Warunki brzegowe:
- rz dna terenu projektowanej przepompowni – 205,20 m
- rz dna dna kana u dop ywowego – 202,79 m, 202,05 m
- rednica grawitacyjnego kana u dop ywowego – DN250, DN200
- pr dko samooczyszczania – min. 0,8 m/s
- materia i rednica ruroci gu t ocznego – PEHD 110x6,6.
Obliczenie dop ywu cieków
Do oblicze przyj to nast puj ce dane:
- czna zak adana liczba osób korzystaj cych z kanalizacji – LM = 1400 M
- wska nik redniego dobowego dop ywu cieków – q = 120 l/dM
- wspó czynnik nierównomierno ci dobowej Ndmax = 1,5 (dop. 1,3 – 2,0)
- wspó czynnik nierównomierno ci godzinowej Nhmax = 2 (dop. 1,5 – 4,0)
Obliczenie redniego dobowego dop ywu cieków do przepompowni
Q

q LM

120 l / dM 1400 M

168 000 l / d

168 m 3 / d

Obliczenie maksymalnego godzinowego dop ywu cieków do przepompowni

Qh max

N d max

N h max
24

Q

1,5 2,0 168 m 3 / d
24

21,0 m 3 / h

5,8 l / s

Na podstawie powy szych dobrano przyk adowo przepompowni cieków firmy LFP Sp. z o.o.
ze zbiornikiem z polimerobetonu o rednicy DN1200 z pomp FGB80.95 80/80 PB1258 o
mocy znamionowej silnika 2x9,5 kW.
9. Wytyczne wykonania przepompowni cieków
Komora przepompowni cieków
- p aszcz komory pompowni wykonany z polimerobetonu o rednicy DN1200. Zbiornik
skonstruowany jest z trzech podstawowych prefabrykatów: p yty dennej, kr gu o odpowiedniej
wysoko ci i pokrywy po czonych poprzez ich sklejenie przy u yciu klejów epoksydowych
stanowi cych konstrukcj monolityczn ,
- zbiornik stanowi komora prefabrykowana z dnem, pokryw i w azem,
- podpory pod ruroci gi i przej cia wykonane jako szczelne,
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- rednica obudowy zapewnia mo liwo swobodnego monta u pomp oraz wyposa enia
wewn trznego pompowni,
- pompy dostosowane do pompowania cieków komunalnych typu vortex,
- korpus pompy z eliwa zabezpieczony przed dzia aniem korozyjnym cieków,
- stopie ochrony obudowy silnika IP 68,
- silnik pompy z zabezpieczeniem termicznym,
- przewody hydrauliczne, materia : stal kwasoodporna wg AISI-304, PN-0H18N9,
- rura t oczna, kolano, zw ka, wywijka ze stali kwasoodpornej,
- zasuwa z pokr em Danfoss,
- zawór zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss,
- prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej
- cuch pompy ze stali kwasoodpornej (co 1 m winien posiada dodatkowe ogniwa z drutu o
rednicy 5 mm i wewn trznym prze wicie 9 x 32 mm) montowany do stropu zbiornika w
zasi gu otworu w azowego,
- pomost roboczy /wykonanie warsztatowe/ ruchomy z
cuchem montowanym do stropu
zbiornika w zasi gu otworu w azowego ze stali kwasoodpornej umo liwiaj cy obs ug
zaworów,
- drabinka z azowa ze stali kwasoodpornej umo liwiaj ca zej cie na samo dno przepompowni o
szeroko ci 30 cm mocowana do ciany zbiornika,
- deflektor o wym. 30 x 30 cm ze stali kwasoodpornej,
- kominek wentylacyjny PCV110,
- w az z azowy mocowany na zawiasach wyposa ony w zamkni cie na klucz przeznaczony do
zej cia do przepompowni oraz swobodnego wyci gania pomp (uchwyty górne prowadnic pomp
znajduj si w wietle w azu),
- w az oraz kominek wentylacyjny winien by wyposa ony w filtr z wk adem filtracyjnym z
naturalnego drewna pochodz cego z korzeni drzew poddanego obróbce mikrobiologicznej i
mechanicznej, np. firmy Bioarcus Sp. z o.o.,
- wyci garka do pomp,
- wszystkie po czenia rubowe i elementy kotwi ce do betonu s wykonane ze stali
kwasoodpornej,
Projektowane
przepompownie
cieków
przeznaczone
s
do
bezobs ugowego
przepompowywania cieków. Uk ad zastosowanej automatyki zapewnia automatyczn prac
urz dze . Obs uga polega jedynie na okresowych przegl dach konserwacyjnych oraz na reakcji
w razie wyst pienia awarii. W ciciel przepompowni winien utrzymywa wszelkie urz dzenia
zabezpieczaj ce w komorze /pomost, drabin / oraz zapewni warunki socjalne, sprz t i
odpowiedni odzie robocz dla ochrony zdrowia i ycia osób zatrudnionych w serwisie
eksploatacyjnym.
Szafa zasilaj ca i sterownicza
a. Obudowa szafy sterowniczej:
wykonana z tworzywa sztucznego
wyposa ona w drzwi wewn trzne z tworzywa sztucznego, na których s zainstalowane (na
sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawno ci zasilania, awarii ogólnej, awarii
pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wy cznik g ówny
zasilania, prze cznik trybu pracy pompowni (R czna – 0 – Automatyczna); przyciski
Startu i Stopu pompy w trybie pracy r cznej; stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko )x600(szeroko )x300(g boko )
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wyposa ona w p yt monta ow z blachy ocynkowanej o grubo ci 2mm
wyposa ona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewn trznych
posadzona na cokole metalowym, umo liwiaj cym monta /demonta wszystkich kabli (np.
zasilaj cych, od czujników p ywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno ci
demonta u obudowy szafy sterowniczej
b. Urz dzenia elektryczne:
modu telemetryczny GSM/GPRS posiadaj cy co najmniej wyposa enie i mo liwo ci
wymienione w podpunkcie e)
czujnik poprawnej kolejno ci i zaniku faz
przetwornik pr dowy do monitorowania pr du pompy
wy cznik ró nicowo-pr dowy czteropolowy 63A
wy cznik g ówny sie -agregat 60A
gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wy cznikiem nadmiarowopr dowym klasy B10
wy cznik silnikowy, jako zabezpieczenie ka dej pompy przed przeci eniem i zanikiem
napi cia na dowolnej fazie zasilaj cej
stycznik dla ka dej pompy
jednopolowy wy cznik nadmiarowo pr dowy klasy B dla fazy steruj cej
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uk adem akumulatorów
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej ciami dla zasilania sygna u d wi kowego i
optycznego
prze cznik trybu pracy (R czna – 0 – Automatyczna)
wy cznik kra cowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
hermetyczny wy cznik kra cowy otwarcia w azu przepompowni
stacyjka umo liwiaj ca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wyj ciem pr dowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z
dwoma p ywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z cuchem ze stali nierdzewnej
antena typu YAGI dla sygna u GPRS modu u telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygna u GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kszta cie
„kr ka” z monta em na obudowie szafy sterowniczej)
wietlenie wewn trzne szafy
wietlenie zewn trzne w postaci lampy halogenowej stoj cej o mocy 400W,
Po czenia wyrównawcze
c. Sterowanie w oparciu o modu telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodz
nast puj ce sygna y (UWAGA!!! Wszystkie sygna y binarne powinny by wyprowadzone z
przeka ników pomocniczych):
a)
Wej cia (24VDC):
tryb pracy (R czny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (W czone/Wy czone)
awaria pompy nr 1 – kontrola termika pompy i wy cznika silnikowego
awaria pompy nr 2 – kontrola termika pompy i wy cznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi i w azu pompowni
kontrola p ywaka suchobiegu
kontrola p ywaka alarmowego – przelania
kontrola rozbrojenia stacyjki
sygna z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
a.

Wyj cia (za czanie przeka ników napi ciem 24VDC)
za czanie pompy nr 1
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za czenie pompy nr 2
za czenie sygna u d wi kowego syrenki alarmowej i sygna u optycznego
d. Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:
naprzemienn prac pomp
kontrol termików pompy i wy czników silnikowych
funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie cieków poni ej poziomu suchobiegu –
tylko dla pracy r cznej
w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac pompowni w oparciu o sygna z dwóch
ywaków
Posadowienie zbiornika przepompowni
Element doci aj cy /balast/ wykona w formie opuszczanych kr gów elbetowych o rednicy
DN2000 i wysoko ci 1,0 m ka dy. Dno tak u onej studni wype ni betonem B12,5 tworz c
korek betonowy. Na tym wykona podlewk z betonu i p yt fundamentow gr. 16 cm z betonu
min. B-15 zbrojon krzy owo w osi p yty co 15 cm pr tami ebrowanymi dn12 ze stali AIII.
Dodatkowo do dennicy zbiornika wklei pr ty-dyble 16 w rozstawie co 20 cm na wysoko ci
0,40 m od dna zbiornika za pomoc ywic HILTI HIT HY-150 i ca
obetonowa betonem
B-15 tworz c stopk betonow . Przestrze mi dzy kr gami DN2000 a zbiornikiem wype ni
obsypk z piasku i cementu.
UWAGA. Wszystkie prace prowadzi w odwodnionym wykopie.
Zagospodarowanie terenu
Teren przepompowni P1, P2, P3 i P4 nale y ogrodzi z siatki stalowej ocynkowanej na
cokole wraz ze s upkami mocuj cymi o wysoko ci min. H = 1700 mm. Od frontu zamontowa
furtk stalow o szeroko ci min. 1,3 m uchyln do wewn trz otwieran r cznie z zamkiem na
klucz.
upki wykona z kszta townika prostok tnego o wymiarach 60 x 40 x 2 mm zamkni te
od góry daszkiem. S upki zabetonowa w monolitycznym fundamencie o wymiarach 300 x 300
x 900 (szer. x d . x wys.). Teren przepompowni wy
t uczniem kamiennym o grubo ci
warstwy 20 cm.
10. Monta przewodów kanalizacyjnych
Do monta u stosowa rury PVC-U i PEHD, które posiadaj aprobat techniczn i spe niaj
wymagania PN. Monta przewodów wykona zgodnie z „Instrukcj wykonania i odbioru
zewn trznych przewodów kanalizacyjnych z PVC oraz PE”. Nad przewodem t ocznym (ok.
30 cm) nale y u
ta
znacznikow z pojedyncz wk adk stalow .
11. Trasowanie przewodów
Wytyczenie sieci kanalizacyjnej nale y wykona zgodnie z projektem zachowuj c minimalne
odleg ci:
- od s upów
1,0 m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0 m
- od przewodów wodoci gowych
1,5 m
- od przewodów gazowych
0,5 m
Dopuszcza si usytuowanie przewodów w odleg ciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metod podkopu lub metod bezodkrywkow w rurze os onowej.
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12. Roboty drogowe.
Zak ada si szeroko wykopu 1,2 m dla robót kanalizacyjnych grawitacyjnych i 0,9 m
dla robót kanalizacyjnych t ocznych. Po u eniu ruroci gu, wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej, przeprowadzeniu próby ci nieniowej i zasypaniu wykopu nale y odtworzy
nawierzchni do stanu pierwotnego. W pasie jezdni asfaltowej zak ada si 100% wymiany
gruntu z wykopu.
Po zako czeniu prac zwi zanych z odtworzeniem nawierzchni nale y zg osi roboty do
odbioru do W ciciela dzia ki.
13. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nale y prowadzi zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotycz cymi warunków bezpiecze stwa pracy. Roboty ziemne przy nale y
prowadzi zgodnie z norm : PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Minimalne przykrycie przewodów sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rz dnej terenu – 1,2 m.
Wykopy nale y wykonywa jako w skoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie
przy pomocy koparki na odk ad.
W zasi gu koron drzew prace nale y wykonywa r cznie, bez uszkodzenia korzeni drzew.
Przy nadmiernych zbli eniach przewodu do drzew, przewód uk ada metod podkopu. W
miejscach skrzy owa z uzbrojeniem podziemnym roboty nale y wykonywa r cznie i pod
nadzorem w ciciela linii. Przy prowadzeniu prac równolegle do przewodu zaleca si cz ste
dokonywanie odkrywek, w celu dok adnego zlokalizowania trasy.
Roboty wykonywa pod nadzorem w ciciela linii.
Przy s upach zachowa odleg
minimum 0,7 m od podziemnych cz ci s upów oraz
zapewni w czasie wykonywania wykopów dojazd do stanowisk s upowych.
Materia do podsypki powinien spe nia nast puj ce warunki:
- nie powinny wyst powa cz stki o wymiarach powy ej 20 mm,
- materia nie mo e by zmro ony,
- nie mo e zawiera ostrych kamieni lub innego amanego materia u.
Nale y zastosowa podsypk z piasku o grubo ci warstwy 15 cm.
Wysoko obsypki nad wierzcho kiem przewodu (po zag szczeniu) powinna wynosi :
- co najmniej 15 cm dla rur o rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o rednicy D 400 mm.
Materia s
cy do wykonania wype nienia musi spe nia te same warunki, co materia do
wyrównania pod a. Wype nienie dooko a ruroci gu mo e by gruntem z wykopu, je li ten
grunt spe nia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wa ne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rur . Pierwsza warstwa a do osi rury powinna by zag szczona ostro nie,
eby unikn uniesienia si rury. Poniewa ruroci g b dzie si znajdowa w cz ci w pasie
drogowym, aby unikn osiadania gruntu, zasypk nale y zag ci min. 98 % zmodyfikowanej
warto ci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprz tu lekkiego, aby nie spowodowa
odkszta cenia lub przemieszczenia przewodu. Nale y przedstawi wyniki badania stopnia
zag szczenia.
Zasypywanie wykopów nale y wykona po ówczesnym przeprowadzeniu próby
szczelno ci.
14. Skrzy owanie przewodów z przeszkodami
Przej cie ruroci giem pod drogami utwardzonymi, rowami, rzek oraz w pobli u
budynków wykona metod przecisku lub przewiertu w rurze os onowej stalowej lub PEHD o
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rednicy wskazanej na planie zagospodarowania. Do ochrony rury przewodowej prowadzonej
w rurze os onowej zastosowa p ozy dystansowe (np. firmy INTEGRA). Odleg
mi dzy
ozami: 1,5 m (0,15 m od pocz tku i od ko ca przepustu). Do uszczelnienia przestrzeni
pomi dzy rur przewodow a os onow zastosowa manszety z EPDM z opask zaciskow ze
stali nierdzewnej.
W miejscach skrzy owa i zbli
projektowanych kana ów z istniej cymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nale y je zabezpieczy rur ochronn grubo cienn
dwudzieln typu Arota. Prace prowadzi pod nadzorem w cicieli linii.
W miejscach skrzy owa z istniej
sieci drenarsk prace prowadzi r cznie i pod
nadzorem WZMiUW Inspektorat w Bia aczowie. Przej cia poprzeczne pod rowami wykona
metod bezwykopow w rurze os onowej w odleg ci pionowej min. 1,0 m poni ej
odmulonego dna rowu.
15. Próba ci nieniowa.
Prób ci nieniow sieci kanalizacyjnej wykona zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i
badania przewodów kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 „Wymagania ogólne dotycz ce
elementów stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowan sie nale y zasypa 30 cm
warstw ziemi, miejsca po cze i uzbrojenie sieci pozostawi odkryte. Tak przygotowane
odcinki podda próbie wodnej na ci nienie nie mniejsze ni 10 kPa i nie wi ksze ni 50 kPa. Po
wype nieniu przewodu i studzienek wod i wytworzeniu ci nienia próbnego pozostawi odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania – 30 min. Prób szczelno ci mo na uzna za
prawid ow , je eli ca kowita ilo wody uzupe nionej w czasie badania nie przekracza 0,20 l/m2
dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.
Prób ci nieniow sieci ci nieniowej wykona metod straty ci nienia zgodnie z PN-EN
805 „Zaopatrzenie w wod . Wymagania dotycz ce systemów zewn trznych i ich cz ci
sk adowych”. Zmontowany ruroci g nale y zasypa 30 cm warstw ziemi, miejsca po cze i
uzbrojenie sieci pozostawi odkryte. Tak przygotowane odcinki ruroci gu podda próbie na
ci nienie 1,0 MPa. Po wype nieniu przewodu wod , odpowietrzeniu i wytworzeniu ci nienia
próbnego pozostawi odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Prób szczelno ci mo na uzna za
prawid ow , je eli w ci gu 30 minut spadek ci nienia jest mniejszy ni 25 kPa.
16. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne zawarto w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla niniejszego
projektu przez GEOPRATNERS w Osi cinach.
W przypadku wyst powania wody gruntowej przewiduje si odwodnienie wykopu za
pomoc ig ofiltrów u onych dwustronnie w odleg ci max. co 2,0 m. Ka dorazowo sposób
odwodnienia nale y dobra do aktualnie panuj cych warunków gruntowo-wodnych i
uzgodni go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem.
17. Wymagania dotycz ce ochrony rodowiska
Roboty budowlane zorganizowa tak, aby nie powodowa nadmiernego zanieczyszczenia
rodowiska w zakresie ha asu, emisji py ów i gazów do atmosfery, odpadów, itp. Podczas
przestojów sprz t mechaniczny powinien mie wy czone silniki spalinowe.
Powsta e podczas realizacji zadania odpady b
sukcesywnie usuwane. Odpadem b dzie
grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, który b dzie wywieziony na sk adowisko
odpadów. W trakcie realizacji zadania mog powsta inne odpady, typu opakowania po
materia ach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie s zaliczane do odpadów
niebezpiecznych i b
wywo one na sk adowisko odpadów. Odpady winny by segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.
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18. Uwagi dla Wykonawcy
a) sie nale y wykona zgodnie z projektem oraz z:
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II –
Instalacje sanitarne i przemys owe”,
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRI INSTAL,
- wytycznymi wykonania i odbioru ruroci gu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,
- instrukcj wykonywania robót ziemnych przy monta u ruroci gów, opracowan przez
producenta rur,
- przywo anymi normami,
b) projekt organizacji robót, obejmuj cy min. urz dzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we w asnym zakresie Wykonawca robót,
c) wykonawca musi dostarczy atesty i aprobaty na zastosowane rury i kszta tki z PVC, PP oraz
PE.
19. Zestawienie podstawowych materia ów.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa materia u
Rura PVC-U DN200
Rura PVC-U DN250
Rura PE 200
Rura PE 250
Rura PVC-U DN160
Rura PE 160
Rura PE HD 63
Rura PE HD 110 i 125
Studnia rewizyjna LW1000 KESSEL
Studnia rewizyjna LW600 KESSEL
Studnia rewizyjna betonowa DN1200 Str
Studnia odpowietrznikowa betonowa DN1200 Sodp
Studnia rozpr na Sr z PE 1000
Przepompownia cieków sieciowa
Przepompownia przydomowa cieków

Ilo
8 863 mb
652 mb
376 mb
49 mb
3 280 mb
2 489 mb
800 mb
7 100 mb
272 szt.
443 szt.
32 szt.
4 szt.
5 szt.
5 kpl
8 kpl

UWAGA:
• Budow sieci realizowa pod nadzorem przedstawiciela Inwestora
• Po zako czeniu robót monta owych nale y wykona inwentaryzacj powykonawcz
przewodu
• Stosowa si do uwag i zalece zawartych w protokole ZUDP
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INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY

CZAMI

KAMILÓWKA; GMINA S AWNO
STOK, KOLONIA JAWOR, B OGIE RZ DOWE, B OGIE SZLACHECKIE,
KONSTANTYNÓW, MARIANKA; GMINA MNISZKÓW

NAZWA INWESTORA I ADRES:
GMINA MNISZKÓW
UL. POWSTA CÓW WIELKOPOLSKICH 10
26-341 MNISZKÓW

IMI I NAZWISKO PROJEKTANTA:
mgr in . Pawe Bobrowski
mgr in . Pawe R dzi ski

ock, maj 2011 r.
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CZ
1. ZAKRES ORAZ KOLEJNO

OPISOWA

ROBÓT DLA CA EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:
- zabezpieczenie przesuni
obiektów i urz dze w terenie, takich jak: istniej ce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, s upy itp.;
- przygotowanie miejsc do sk adowania ziemi wybranej z wykopu, która b dzie
wykorzystywana pó niej jako zasypka;
- przygotowanie miejsc do sk adowania ruroci gów i armatury.
Roboty drogowe i ziemne:
- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodet ;
- wykonanie wykopów pod ruroci g sprz tem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szeroko ci
ki oraz r cznie w miejscach skrzy owa i zbli
do istniej cych obiektów
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich w cicieli b
u ytkowników;
- wykonanie podsypki z piasku;
- monta ruroci gów i armatury;
- posadowienie studni rewizyjnych;
- obsypanie piaskiem u onych przewodów;
- wykonanie próby szczelno ci;
- zasypanie wykopu ziemi z odk adu;
- odtworzenie nawierzchni.
2. WYKAZ ISTNIEJ CYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Na trasie sieci kanalizacyjnej znajduj si nast puj ce budowle - kable telekomunikacyjne,
energetyczne, przewody wodoci gowe i deszczowe.
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIA KI LUB TERENU,
KTÓRE MOG STWARZA ZAGRO ENIE BEZPIECZE STWA I ZDROWIA LUDZI
Nie ma w terenie elementów stwarzaj cych szczególne zagro enia.
4. WSKAZANIE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO
REALIZACJI
ROBÓT BUDOWLANYCH OKRE LAJ CE SKAL I RODZAJE ZAGRO
ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYST PIENIA
W trakcie wykonywania prac monta owych mog wyst pi zagro enia przy zbli eniu do
istniej cych przewodów energetycznych. G boko wykopów - 1,40 ~ 8,0 m. Wykopy nale y
wykonywa jako w skoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odk ad. Nale y zachowa bezpieczn odleg
od pracuj cego sprz tu - nie przechodzi pod
pracuj
koparki. Ziemi sk adowa w bezpiecznej odleg ci od cian wykopu.
Ograniczy ruch rodków transportowych w bezpo rednim s siedztwie wykopu - 0,6 m od
kraw dzi wykopu unika sk adowania i obci
. Dla bezpiecze stwa zej cia i wyj cia
nale y przewidzie drabinki lub schodki drewniane.
5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTA U PRACOWNIKÓW
PRZYST PIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

PRZED

Przed przyst pieniem do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracowników z ryzykiem. Ponadto ka dy pracownik
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ma obowi zek zapozna si z przedstawionymi przez kierownika budowy nast puj cymi
instrukcjami:
• instrukcja BHP obowi zuj ca wszystkich pracowników;
• sposoby post powania pracowników w trakcie zaistnienia nieszcz liwych wypadków;
• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urz dze mechanicznych;
- sposób post powania w sytuacji, gdy nale y natychmiastowo odci zasile w media elektryczne, wodoci gowe itp.
6.
WSKAZANIE
RODKÓW
TECHNICZNYCH
I
ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ CYCH NIEBEZPIECZE STWOM WYNIKAJ CYM Z WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA
ZDROWIA LUB W ICH S SIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ CYCH BEZPIECZN I
SPRAWN
KOMUNIKACJ
UMO LIWIAJ
SZYBK
EWAKUACJ
NA
WYPADEK PO ARU, AWARII I INNYCH ZAGRO
Teren budowy nale y wygrodzi i odpowiednio oznakowa . Poniewa roboty b
wykonywane w pasie drogowym, niezb dne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z
projektem zmiany organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z
cicielem drogi.
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komórkowy.
Kierownik budowy sporz dzaj c plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodów dostawczych, pracowników, ewentualnie
podwykonawców. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie
budowy umo liwiaj ce szybk ewakuacj na wypadek awarii, b
innych zagro .
Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracowników. Ponadto poda informacj o najbli szym dost pnym punkcie
lekarskim, najbli szej Jednostce Ratowniczo-Ga niczej i najbli szej Komendzie Policji.
Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materia ów.
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Pawe Bobrowski

ock, 10.05.2011 r.

(imi i nazwisko)

Ul. Jana Paw a II 78/39, 09-410 P ock
(adres)

WIADCZENIE
W wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e jako projektant projektu
budowlanego inwestycji pod nazw :
SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY

CZAMI

zlokalizowanej w miejscowo ci:
KAMILÓWKA; GMINA S AWNO
STOK, KOLONIA JAWOR, B OGIE RZ DOWE, B OGIE SZLACHECKIE,
KONSTANTYNÓW, MARIANKA; GMINA MNISZKÓW
o sporz dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpo arowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zosta zaprojektowany na podstawie posiadanych
uprawnie budowlanych nr MAZ/0201/POOS/07 w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych.

………………………………….
(piecz

i podpis projektanta)
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Pawe R dzi ski

ock, 10.05.2011 r.

(imi i nazwisko)

Ul. Tuwima 11, 09-400 P ock
(adres)

WIADCZENIE
W wietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pó niejszymi zmianami) o wiadczam, e jako projektant sprawdzaj cy
projektu budowlanego inwestycji pod nazw :
SIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZY

CZAMI

zlokalizowanej w miejscowo ci:
KAMILÓWKA; GMINA S AWNO
STOK, KOLONIA JAWOR, B OGIE RZ DOWE, B OGIE SZLACHECKIE,
KONSTANTYNÓW, MARIANKA; GMINA MNISZKÓW
o sporz dzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpo arowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zosta sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnie
budowlanych nr MAZ/0428/POOS/09 w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urz dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych.

………………………………….
(piecz

i podpis projektanta)
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