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Nazwa i adres 
zamierzenia 
budowlanego: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic 
posesji w  miejscowości Kamieńszczyzna ul. Królewska, obręb 
Kamieńszczyzna, dz. nr ewid.: 109  i w miejscowości Rębielice 
Królewskie ul. Sabaty, Główna, Szkolna, Rocha, Cmentarna, 
Nadrzeczna, obręb Rębielice Królewskie, dz. nr ewid.: 1939, 
2110/2, 2194/4, 2194/5, 4111, 4104/1, 1917/1, 2052, 1751/2. 

Jedn. ewid.: 240607_2 Popów 

 
Kategoria obiektu 
budowlanego: XXVI 

Branża: Instalacje sanitarne 

Inwestor: GMINA POPÓW 
Zawady ul. Częstochowska 6 
42-110 Popów  

 
 

Projektował: 
mgr inż. 
Krzysztof 
Żelazkiewicz 

sieci 
sanitarne 
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Sprawdził: 
mgr inż. Paweł  
Januszewski 

sieci 
sanitarne 

SLK/5184/PWOS/13 

 
 
 
 
 

Opracował: mgr inż. Joanna Soluch-Kocik 
Biuro Usługowo – Projektowe „WODOPROJEKT I” oświadcza, że niniejsza 
dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z zawartą umową, 
obowiązującymi  przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 
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Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu                 

projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami                                         

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie  z  treścią art.  34  ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  

Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333)  oświadczam,  że  niniejszy projekt 

zagospodarowania terenu:  

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granic posesji  
miejscowości Kamieńszczyzna ul. Królewska, obręb Kamieńszczyzna, dz. nr 
ewid.: 109  i w miejscowości Rębielice Królewskie ul. Sabaty, Główna, Szkolna, 
Rocha, Cmentarna, Nadrzeczna, obręb Rębielice Królewskie, dz. nr ewid.: 1939, 
2110/2, 2194/4, 2194/5, 4111, 4104/1, 1917/1, 2052, 1751/2, jedn. ewid. Popów. 

 

został wykonany/sprawdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja projektowa posiada  niezbędne  uzgodnienia  i  jest  

kompletna  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma  służyć. 

 

 

  

           Projektant:                                                                Sprawdzający : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NINIEJSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. BEZ ZGODY AUTORÓW NIE MOŻE BYĆ ODSTĘPOWANA W 
CAŁOŚCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BĄDŹ OSOBOM FIZYCZNYM, A TAKŻE NIE MOŻNA W NIEJ DOKONYWAĆ ZMIAN I PRZERÓBEK. 

USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – DZ.U.  24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) 
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1. Część opisowa 
 
 

1.1. Cel i zakres opracowania 
 
Celem  niniejszego  opracowania  projektowego  jest  przedstawienie  rozwiązań  

umożliwiających  wykonanie  uzbrojenia  podziemnego  tj.  budowy  sieci  kanalizacyjnej   
przewidzianej  do  realizacji  w  miejscowości  Kamieńszczyzna i Rębielice Królewskie  
na  terenie  drogi   powiatowej i dróg gminnych. 

Obszar inwestycji leży na terenie gdzie nie ma obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową inwestycję została wydana 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez Wójta Gminy Popów. 

 
Uwaga! 
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje w swoim zakresie sieć kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami doprowadzonymi do granic posesji. Przyłącza na działkach 
prywatnych nie wchodzą w zakres pozwolenia na budowę. 
 

 
1.2 Zakres  rzeczowy  inwestycji  
 

Sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 

- rury kanalizacyjne SDR 34, SN8  200/5,9  PVC lite - 2836,60m 

- rury kanalizacyjne SDR 34, SN8  160/4,7  PVC lite (sięgacze 
do granicy posesji – 205 szt.) 

- 1079,60m 

- studnia rewizyjna  z  kręgów  bet.   1200 mm - 60 szt. 

- trójniki redukcyjne Ø 200/160 PVC - 141 szt. 

Sieć  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

 

- rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE-HD100 RC SDR17 Ø 160/9,5 - 548,10m 

- rury kanalizacyjne ciśnieniowe PE-HD100 SDR17 Ø 110/6,6 - 725,30m 

- studnia z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym  z  kręgów  

bet.   1200 mm 

- 4 szt. 

- studnia rewizyjno - kontrolne z  kręgów  bet.   1200 mm - 2 szt. 

- studnie rozprężne PE z kulistym dnem Ø 1000 mm - 3 szt. 

- przepompownie ścieków z polimerobetonu Ø 1500 mm - 3 kpl. 

 
 
 

1.3  Podstawa opracowania 
 Projekt Budowlany opracowano na podstawie: 

 Umowa  z  Inwestorem nr 172/2020  z  dn. 03.10.2020r. 
 Aktualna  mapa  sytuacyjno-wysokościowych  1 : 500,  GKN.6640.326.2016  z  

dnia  20.09.2018r. 
 Warunki techniczne wydanych przez  Urząd Gminy Popów, IPO.7012.44.2021.IB 

z dn. 21.09.2021r. 
 Protokół  z  narady  koordynacyjnej  w  Kłobucku,  nr GKK.6630.252.2021  z  dn. 

01.12.2021r. 
 Decyzja Zarządu Powiatu Kłobuckiego na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej 

w pasie drogi powiatowej, PZD-BZ.456.173.2021 z dn. 15.07.2021r. 
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 Decyzja Zarządu Powiatu Kłobuckiego na lokalizację zjazdów od przepompowni 
ścieków PS1 i PS3, PZD-BZ.4132.6.2022 i PZD-BZ.4132.8.2022 z dn. 
04.02.2022r., 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Wójta 
Gminy Popów, Nr IPO.6733.6.16.2021.MK z dn. 07.04.2022r. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko wydana przez Wójta Gminy Popów, 
IPO.6220.10.2021.GP z dn. 05.11.2021r. 

 Decyzja zwalniająca z zakazu na lokalizacji przepompowni na terenie 
zalewowym wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Wód Polskich w Poznaniu P.O.RPP.4271.7.2022.PS z dn. 18.03.2022r., 

 Decyzja na wycinkę drzew wydana przez Gminę Popów, nr 
IPO.6131.01.2022.WK z dn. 06.0.42022r. 

 Opinia geotechniczna z dokumentacja badań podłoża gruntowego dla 
projektowanej kanalizacji sanitarnej opracowana przez Pracownię Geologiczną 
JURA (odrębne opracowanie projektowe), 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci TAURON dystrybucja dla 
przepompowni ścieków PS1, PS2, PS3 wydane w dniu 28.09.2021r.  

 Projekt budowlany instalacji elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków 
PS1, PS2, PS3 opracowany przez firmę elektryczną INEL (odrębne opracowanie 
projektowe), 

 Obowiązujące  normy  i  przepisy,  aktualna  literatura,  katalogi i  informacje  
producentów. 

 Wizja w  terenie. 
 
 

1.4  Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Analizowany teren znajduje się wzdłuż drogi powiatowej prowadzonej przez 

miejscowość Kamieńszczyzna ul. Królewska i Rębielice Królewskie ul. Sabaty, Główna, 
część ul. Rocha, dodatkowo projektuje się odcinki kanalizacji prowadzone w drogach 
należących do gminy, część ul. Rocha, Szkolna, Cmentarna, Nadrzeczna.  

Teren charakteryzuje się zabudową mieszkaniową jednorodzinną, gospodarczą 
oraz usługową, a otoczenie stanowią pola uprawne oraz nieużytki. Istniejący teren 
uzbrojony jest w sieć wodociągową, telekomunikacyjną, energetyczną oraz pojedyncze 
odcinki kanalizacji deszczowej z odpływem do rowów przydrożnych. Na części drogi 
powiatowej wykonane zostały rowy odwadniające. 

Po terenie miejscowości Rębielice Królewskie biegnie rzeczka Górnianka, która 
jest odnogą rzeki Liswarty. Teren budowy jest ogólnie ubogi w drzewostan. Występują 
jedynie pojedyncze drzewa wzdłuż linii dróg. Realizacja projektowanych robót 
przewiduje wycinkę dwóch drzew. 

Inwestycja nie będzie przebiegać przez obszar Natura 2000 ani obszar ochrony 
konserwatorskiej oraz archeologicznej. Na terenie lokalizacji inwestycji brak jest 
obszarów ekspoatacji górniczej. 

 Ukształtowanie  terenu  jest  znacznie  zróżnicowane.  Rzędne  wysokościowe  w  
obrębie  opracowania wahają  się  w  granicach  od  209,70  do  220,20 m.n.p.m. 
Teren  objęty  opracowaniem  nie  posiada  sieci  kanalizacji sanitarnej.  Trasy  
istniejącego  i  projektowanego  uzbrojenia  przedstawia  mapa  z projektem 
zagospodarowania terenu  w  skali  1:500 (rys. nr 1). 
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1.5 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. 
 

Projektowaną  inwestycją  jest  budowa  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  
sięgaczami i przepompowniami  w  miejscowości Kamieńszczyzna i Rębielice 
Królewskie.   
Kanalizacja  przyjmnie, na stan dzisiejszy,  ścieki  z  161 gospodarstw  domowych i 10 
instytucji.  Planowane  jest  jeszcze  61  przyłączy do działek niezabudowanych i 
budynków niezamieszkałych,  do  których  zostaną  wykonane  przyłącza  do  granicy  
posesji  i  zaślepione  korkiem. 

Ścieki sanitarnej zostaną przekierowane kanałem tłocznym do ostatniej studni w 
miejscowości Kamieńszczyzna, przy ul. Lipowej. 

 

Wykaz  działek  objętych  dokumentacją  projektową: 
 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i przepompownie ścieków będą 
zlokalizowana na dz. nr ewid. 

 obręb Kamieńszczyzna (0006), jedn. ewid. Popów, dr. nr ewid.: 109 
 obręb Rębielice Królewskie (0013), jedn. ewid. Popów, dz. nr ewid.: 1939, 

2110/2, 2194/4, 2194/5, 4111, 4104/1, 1917/1, 2052, 1751/2 
 
 

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – 

tłocznym z zastosowaniem trzech przepompowni ścieków, wraz z budową sięgaczy 
zaślepionych w granicach posesji.  

Sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie w ogólnodostępnych ciągach 
komunikacyjnych, natomiast teren wokół przepompowni zostanie ogrodzony i 
utwardzony.  

W ramach prac zostanie również wykonane zasilanie przepompowni (od szafki 
zasilającej do szafki sterującej i przepompowni, zakres Tauron) oraz oświetlenie terenu. 
Projekty instalacji elektrycznej załączony jest do części technicznej. 

Poniższy szkic orientacyjny przedstawia usytuowanie w terenie projektowanej 
trasy kanalizacji sanitarnej (czerwona linia) wraz z lokalizacją pompowni ścieków (PS1, 
PS2, PS3). 
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1.7  Zagospodarowanie terenu przepompowni. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu przyjmuje się montaż trzech przepompowni 
ścieków. Przewiduje się zastosowanie gotowych przepompowni. Projektowane 
urządzenia kanalizacyjne są zlokalizowane pod ziemią i nie wprowadzają żadnych 
istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Teren objęty projektem nie 
podlega wpływom eksploatacji górniczej. Istniejąca sieć dróg zapewnia dostęp dla 
celów konserwacji urządzeń i obiektów kanalizacyjnych. 

Ze względu na gwarantowaną szczelność i niezwykle niski poziom hałasu (40 dB), 
mogą być instalowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. 

Przepompownie zlokalizowane będą na działkach gminnych wzdłuż drogi 
powiatowej: 

 PS1 – DN1500 na działce nr ewid. 1917/1 (obręb Rębielice Królewskie), 
 PS2 – DN1500 na działce nr ewid. 2052 (obręb Rębielice Królewskie), 
 PS3 – DN1500 na działce nr ewid. 1751/2 (obręb Rębielice Królewskie). 

Zgodnie z informacja zawartą w decyzji nr PO.RPP.611.1373.2021.MM 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, na podstawie mapy zagrożenia 
powodziowego ustalono, że przepompownia PS3 zlokalizowana jest na obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34) lit.a) Prawa wodnego, 
tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 
raz na 100 lat, rzędna wody o p=1% wynosi około 211,10 m n.p.m. Dlatego widzi się za 
konieczne podniesienie terenu zabudowy przepompowni do rzędnej projektowanej 
211,80 m n.p.m., a zbiornika przepompowni do 212,00 m n.p.m. 
 

Szczegółowe rozwiązania elementów zagospodarowania terenu przepompowni 
wraz z wjazdami i połączeniami z drogami istniejącymi przedstawione są na w części 
technicznej. 

Każdy teren przepompowni będzie posiadał: 
 ogrodzenie panelowe z drutu powlekanego o wys. 1,50 m wraz z 

zabudową słupków stalowych i cokołów z płyt betonowych 15x25 cm 
 bramę dwuskrzydłową wypełnioną panelem ogrodzeniowym z drutu 

powlekanego szer. 3,00 m i furtką wypełniona również panelem 
ogrodzeniowym z drutu powlekanego o szer. 1,00 m 

 słup energetyczny z lampą oświetleniową wys. 5,0 m z włącznikiem 
zmierzchu 

 teren przepompowni oraz przed bramą zostanie wyłożony kostką 
betonową gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm i podłożu z tłucznia 
kamiennego gr. 30 cm 

 złącze kablowo-pomiarowe, od którego odchodzą przewody zasilające 
przepompownię i lampę oświetleniową 

 szafkę sterująco-zasilająca do pompowni należy zamontować w 
wydzielonej, ogrodzonej strefie pompowni. Proponowana lokalizacja szaf 
sterujących wg części rysunkowej opracowania. 

 

 
1.8 Charakterystyczne parametry techniczne kanalizacji sanitarnej: 
 

Szczegółowe rozwiązania dotyczące projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
znajduje się w Projekcie Technicznym (w posiadaniu Inwestora). 
 

1.8.1 Kanalizacja sanitarna 
Ścieki sanitarnej zostaną przekierowane kanałem tłocznym do ostatniej studni w 

miejscowości Kamieńszczyzna, przy ul. Lipowej. 
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Na kanalizacji sanitarnej projektuje się zabudowę studni rewizyjnych betonowych    
Ø 1200 mm. 

Sieć  kanalizacyjną  należy wykonywać  zachowując  odległości pomiędzy 
studniami i spadki  zgodnie  z  profilami  podłużnymi załączonymi do części technicznej.  
Rzędne  góry  studzienek  kanalizacyjnych  dostosować  ściśle  do  rzędnych  terenu  
otaczającego  studzienkę. Rury układać na podsypce piaskowej grubości ok. 10 cm, 
wokół rur wykonać obsypkę, nad rurami wykonać zasypką piaskową grubości 30 cm. 

 
 

1.8.2 Materiał kanalizacyjny 
 
Kolektory: 

 rurociągi grawitacyjne z litego PVC-U o sztywności obwodowej SN=8kN/m2, o 

wytrzymałości SDR34, średnicy Ø 200/5,9 mm kielichowe, łączone na uszczelki 

gumowe, z jednorodną ścianką;  

 rurociągi ciśnieniowe PE-HD100, SDR17 o średnicy Ø 110/6,6 mm i Ø 160/9,5 

łączone poprzez zgrzewanie metodą elektrooporową lub doczołową; nad 

przewodami należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze brązowym, odcinek od 

SP1-SR1 wykonać przewiertem sterowanym, tu zastosować wzmocnione rury 

wykonane z polietylenu PE 100RC; 

 rurociągi grawitacyjne, sięgacze do poszczególnych posesji z litego PVC-U o 

sztywności obwodowej SN=8kN/m2, o wytrzymałości SDR34, średnicy Ø 160/4,7 

mm kielichowe, łączone na uszczelki gumowe, z jednorodną ścianką 

doprowadzone do granicy działki i zaślepione korkiem Ø 150 PVC;  

 
1.8.3 Uzbrojenie sieci 
 
Studnie: 

 studnie kanalizacyjne Ø 1200 mm z kręgów betonowych (wg PN-99/B/10729 

Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne) z uszczelką gumową i włazem żeliwnym 

D400 Ø 600 mm typu ciężkiego z wkładką z betonu i pierścieniem obciążającym 

(wg PN-EN 124-4:2015-07); elementy betonowe wykonać z betonu klasy C35/45 

oraz zastosować monolityczny  krąg  denny  z  odpowiednio  ukształtowanym  

dnem  i  otworami  bocznymi  oraz  kinetą  i  spocznikiem.  

 studzienki rewizyjno – kontrolne na kanale tłocznym Ø 1200 mm z kręgów 

betonowych z uszczelką gumową i włazem żeliwnym D400 Ø 600 mm typu 

ciężkiego z wkładką z betonu i pierścieniem obciążającym; elementy betonowe 

wykonać z betonu klasy C35/45; uzbroić w trójnik żeliwny o minimalnej średnicy 

Ø 150 mm z odejściem Ø 150 mm i zamontować kołnierz ślepy; rozwiązanie to 

umożliwi czyszczenie kanalizacji, 

 studzienki z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym Ø 1200 mm z kręgów 

betonowych z uszczelką gumową i włazem żeliwnym D400 Ø 600 mm typu 

ciężkiego z wkładką z betonu i pierścieniem obciążającym; elementy betonowe 

wykonać z betonu klasy C35/45; uzbroić w trójnik redukcyjny Ø150 mm lub 

trójnik równoprzelotowy Ø80 mm, zasuwę odcinającą Ø80 mm, zawór 
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napowietrzająco-odpowietrzający Ø80mm. Ze studzienek tych należy 

wyprowadzić rurę wywiewną Ø110 mm poza teren drogi, 

 studzienki rozprężne na kanale wylocie z kanału tłocznego Ø 1000 mm, z 

odpornego na korozję siarczanową polietylenu PE; studnie powinny zapewnić 

wytracanie energii ścieków  poprzez ruch pionowy – wirowy przy zastosowaniu 

kierownicy z blachy nierdzewnej i kwasoodpornej, 

Przepompownie: 

 Przepompownie ścieków Ø 1500 mm, prefabrykowane z polimerobetonu 

(materiał o wysokiej odporności chemicznej 1÷10 pH, również na siarczany 

powstające w wyniku zagniwania ścieków) posadowione na przygotowanym 

odpowiednim podłożu. Grubość ścianki zbiornika dla DN1500 mm – nie mniej niż 

50 mm. Pompownie są kompletnym obiektem, podziemnym, który wyposażony 

jest w wewnętrzną instalację i armaturę hydrauliczną, automatyczny system 

sterowania elektrycznego pracą pomp oraz system wizyjny, do zdalnego 

monitorowania i zarządzania obiektem.  Zaprojektowano pompownie, które mają 

pracować w układzie pompa pracująca + pompa rezerwowa (1+1).  

Lokalizację  wysokościową  zaprojektowano  po  analizie  istniejących  rzędnych  
terenowych,  a  ostateczną  rzędną  włazów  należy  dostosować  do  sąsiadującego  
terenu. 

 
1.8.4 Skrzyżowanie  projektowanej  kanalizacji  z  przeszkodami, przewierty. 

Wszystkie skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.   

Napotkane urządzenia podziemne winny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem podczas wykonywania otwartego wykopu. 

Istnieje możliwość występowania niewskazanych na mapie urządzeń 
podziemnych, dlatego bezpośrednio przed rozpoczęciem robót należy upewnić się, czy 
nie ma innych przewodów. 

Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i 
telefonicznymi na kablach zastosować rury ochronne dwudzielne typ A PS DN 110 mm. 

Przy skrzyżowaniu z przepustami deszczowymi na rurę przewodową należy 
nałożyć rurę ochronną Ø 350 stal.  

W obrębie terenu objętego projektem kanalizacji występują drogi o nawierzchni 
asfaltowej. Prace prowadzone w ulicach projektuje się wykonać w umocnionych 
wykopach otwartych, rozbierając nawierzchnię. Przejścia poprzeczne przez pas 
asfaltowy drogi należy realizować poprzez przecisk/przewiert, kanalizację tłoczną w 
pasie drogi powiatowej na odcinku PS1-SR1 należy wykonać metodą bezwykopową. 
Prace prowadzone w pasie drogi powiatowej należy realizować zgodnie z decyzją PZD-
BZ.456.173.2021 z dn. 15.07.2021 r. wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kłobucku. Po wykonaniu kanalizacji należy odtworzyć nawierzchnie, tj. chodniki oraz 
pobocza razem z rowami. Po wykonaniu inwestycji należy odtworzyć nawierzchnię 
zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi. 

W ramach robót rekultywacyjnych wykonywanych w pasie drogowym należy 
dokładnie zagęścić zasypkę, ułożyć ewentualnie rozebrane utwardzenie na dojazdach 
do posesji tak, by przywrócić stan zagospodarowania terenu, jaki był przed 
rozpoczęciem robót. 
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1.8.5 Roboty  ziemne 
Wytyczenie trasy oraz pomiary wysokościowe powinien dokonać geodeta. Przed 

rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy oraz 
wykonać projekt organizacji ruchu. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji powinny być prowadzone zgodnie 
z przepisami zawartymi w PN-99/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze) oraz w BN-83/8836-02 (Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze). 

Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań z innymi sieciami wykopy wykonywać ręcznie. Na czas wykonywania robót 
inne sieci krzyżujące się lub zbliżające się do wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć 
tak, aby spełniały swoje zadania. 

Po ułożeniu przewodów wykop należy zasypać piaskiem do wysokości min. 30 
cm nad powierzchnię rury, w przypadku występowania gruntów rodzimych - piasków 
dopuszcza się zasypywanie bezpośrednio gruntem rodzimym, po jego przesianiu przez 
sito. Pozostałą zasypkę wykonać z gruntu rodzimego, w przypadku występowania 
rumoszu skalnego przyjmuje się zasypanie piaskiem do wysokości co najmniej 80 cm 
nad wierzchem rury. Wskaźnik zagęszczenia zasypki na całej głębokości: Is ≥0,93. 
Zasypkę zagęścić warstwami co 10÷15 cm.  

Zaleca się prowadzenie robót w okresie bezdeszczowym.  
Podczas montażu przewodów wykop powinien być odwodniony. 
Roboty wykopu prowadzić w ten sposób, aby zabezpieczyć wykop przed 

napływem wód opadowych.  Dla wykopów o głębokości do 2,0 m zastosować 
odwodnienie powierzchniowe. Wody gruntowe należy sączkami DN100 mm sprowadzić 
do studni z pompą i wypompować do najbliższego rowu melioracyjnego po 
oczyszczeniu w piaskowniku. Dla wykopów głębszych należy zastosować igłofiltry ( w 
miarę potrzeb). 

 
1.8.6 Badania szczelności, inspekcja. 

Po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy 
przeprowadzić inspekcję telewizyjna. W celu precyzyjnej identyfikacji rur podczas 
inspekcji telewizyjnej rury powinny być oznaczone od wewnątrz. 

Szczelność wykonanych kolektorów kanalizacji sanitarnej należy sprawdzić przez 
wykonanie prób na eksfiltrację z przewodu do gruntu. Próby na infiltrację wody z gruntu 
do przewodu wykonuje się w przypadku występowania wody gruntowej. Próbę wykonać 
należy zgodnie z PN-92/B-10735. 

Próbę szczelności na kanale tłocznym należy przeprowadzić zgodnie z PN-81/B-
10725. 
 
 
1.9  Informacja  dotycząca  obszaru  oddziaływania  obiektu. 

Obszar oddziaływania obiektu określono w oparciu o:  

 Ustawa  dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. 
zmianami): art. 5 ust. 1 oraz ogólne przepisy techniczno-budowlane, które 
regulują warunki lokalizacji i realizacji inwestycji, 

 § 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 202r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. z późn. zmianami – Prawo Ochrony 
Środowiska, 
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 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. z późn. zmianami – Ustawa o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej – Zeszyt nr 3 – 
Cobrti Instal, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 
rozdział 3 – Polska Korporacja techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, 

 Norma PN-B-10736/99 Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne. 

Obszar  oddziaływania  przedmiotowej  inwestycji  ogranicza  się  do  granic  
działki,  na  których  jest  ona  projektowana,  przy  uwzględnieniu  sieci  kanalizacji 
sanitarnej,  jak  i  towarzyszących  im  urządzeń.  Zachowano  minimalne  odległości  
projektowanej  kanalizacji  od  budynków  i  urządzeń  jej  towarzyszących  od  granic  
działek  sąsiednich,  wynikających  z  wytycznych  projektowania  i  wykonywania  sieci  
i  przyłączy  wod.-kan.  Usytuowanie  planowanej  inwestycji  nie  wpłynie  negatywnie  
na  działki sąsiednie,  spełnia  wymagania  przeciwpożarowe – nie  obejmuje  swym  
odziaływaniem  pod  kątem  p.poż.  działek  sąsiednich.  Projektowana  sieć  nie  
wpłynie  niekorzystnie  na  działki  sąsiednie, ani  na  przyszłe,  zabudowane  na  nich  
budynki,  nie  będzie  powodować  powstawania  nadmiernych  hałasów  i  drgań, 
natomiast sama budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter odwracalny i jest 
krótkotrwała.  

Budowa kanalizacji sanitarnej pozwala na uporządkowanie gospodarki ściekami 
w m. Kamieńszczyzna i Rębielice Królewskie i ma charakter proekologiczny. Jej 
zadaniem jest zmniejszenie do minimum szkodliwego oddziaływania produkowanych 
ścieków bytowo-gospodarczych na środowisko wód podziemnych i powietrza 
atmosferycznego. 

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmiana sposobu zagospodarowania terenu 
polegająca na ułożeniu rurociągów kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
tj. studzienkami kanalizacyjnymi i przepompowniami.  

Nie przewiduje się żadnej adaptacji istniejących obiektów budowlanych. Po 
wykonaniu kanalizacji sanitarnej przewiduje się likwidację istniejących bezodpływowych 
zbiorników ścieków i skierowanie ścieków bytowych wytworzonych przez mieszkańców 
do projektowanej kanalizacji. 

Ścieki z budynków mieszkalnych, odbierane będą systemem szczelnych 
rurociągów podziemnych i za pomocą przepompowni kierowane do oczyszczalni 
ścieków. 

Rurociągi do transportu ścieków będą wykonane z rur PVC i PE – 
dostosowanych do pracy w warunkach wód gruntowych i ciągów komunikacyjnych. 
Przepompownie ścieków w formie studni kanalizacyjnych wyposażone będą w pompy 
ściekowe i układ wentylacyjny. Ze względu na gwarantowaną szczelność i niezwykle 
niski poziom hałasu mogą być instalowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. 

Prawidłowa eksploatacja urządzeń kanalizacji będzie przeciwdziałać 
powstawaniu odorów (zagniwania ścieków). 

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest wpisany do 
rejestru zabytków. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów 
górniczych, w związku z czym nie oddziałują na niego skutki eksploatacji górniczych. 
Realizacja projektowanej sieci nie będzie miała wpływu na środowisko oraz higienę i 
zdrowie użytkowników oraz ich otoczenie w zakresie zgodnym z odrębnymi przepisami, 
a wręcz przeciwnie ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz zdrowia i 
życia ludzi.  
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1.10  Informacje i dane dot.  oddziaływania  na  środowisko  sieci  kanalizacji 
sanitarnej. 

 
1.10.1  Podstawa prawna – dokumenty odniesienia: 
a) Ustawa a dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) 
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko.(Dz.U. nr 257/2004); 
c) Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i 
prywatnych przedsięwzięć dla środowiska; 
d) Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 03.03.1997r zmieniająca Dyrektywę 85/337/EWG 

Planowana inwestycja polegająca na budowie kanalizacji  sanitarnej jest 
zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których może zostać stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr IPO.6220.10.2021.GP w dniu 05.11.2021r. stwierdzająca brak 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu zużycia wody o co 
najmniej 20% oraz nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania. 
Trasa projektowanej kanalizacji przebiegać  będzie na  terenach dróg gminnych i 
powiatowych. 
Projektowana sieć kanalizacji  sanitarnej  została zaprojektowana zgodnie z 
najnowszymi technologiami i z materiałów, których najistotniejszymi cechami są: 
- szczelność złączy; 
- wysoka gładkość ścianki wewnętrznej; 
- odporność na wpływ związków chemicznych; 
- odporność mikrobiologiczna. 
Są to rury: 
- PVC lite SDR 34 SN 8 Ø 200/5,9 mm, Ø 160/4,7 mm 
- PE100-RC  SDR 17  Ø 160/9,5 mm, Ø 110/6,6 mm,  PN-10 
Wykonawstwo przewiduje się w wykopach wąskoprzestrzennych oraz przewiertem 
sterowanym. 
Na  trasie  kanalizacji zaplanowano  odpowiednią  ilość  studni  rewizyjnych. 
 
1.10.2 Rozwiązania chroniące środowisko 
Zaprojektowana technologia prowadzenia robót budowlano-montażowych ma na celu 
do minimum ograniczyć ingerencję w środowisko naturalne. Jednocześnie będzie to 
inwestycja, która zapewni mieszkańcom odbiór ścieków bytowych. 
 
1.10.3 Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
Oddziaływania na powierzchnię ziemi 
Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej  spowoduje w miejscach wykopów otwartych 
czasowe zniekształcenie terenu. Jednak po zakończeniu prac teren zostanie 
uporządkowany a wszystkie zniekształcenia zostaną usunięte. 
Oddziaływanie na glebę 
W wyniku prowadzonych robót budowlanych związanych z budową kanalizacji będą 
przemieszczane masy ziemne. Nadmiar mas ziemnych będzie wykorzystany do 
zasypywania wykopów i wyrównywania terenu po zakończeniu inwestycji. 



 PZT14  

Etap budowy wymagać będzie prowadzenia robót ze szczególną ostrożnością, aby 
zapobiec ewentualnym awariom sprzętu ciężkiego i ewentualnym zanieczyszczeniom 
środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. 
Etap eksploatacji nie będzie miał żadnego wpływu na środowisko gruntowe. 
Oddziaływanie na środowisko wodne. 
Na etapie prowadzenia robót budowlanych nie przewiduje się ich zasadniczego wpływu 
na wody podziemne i powierzchniowe.  
Zgodnie z dokumentacją projektową planowana inwestycja będzie obiektem 
nowoczesnym spełniającym wymagania ochrony środowiska. 
Oddziaływanie na atmosferę. 
Oddziaływanie akustyczne (tylko na etapie prowadzenia robót budowlanych) związane 
będzie z pracą sprzętu mechanicznego. Okresowe podwyższenie poziomu dźwięku w 
rejonie planowanej trasy kanalizacji nie będzie stanowiło ponadnormatywnych 
oddziaływań dla zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie. Ponadto oddziaływanie to 
będzie krótkotrwałe, związane jedynie z porą dzienną i ograniczać się będzie do etapu 
budowy. 
Oddziaływanie na faunę i florę. 
Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie polegało głównie na zniszczeniu części 
roślinności trawiastej podczas prowadzenia prac budowlanych oraz tez części 
asfaltowej. 
Oddziaływanie na faunę może wyłącznie wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia i 
będzie miało charakter pośredni jako efekt czasowego przekształcenia nisz 
ekologicznych określonych gatunków drobnych zwierząt przebywających w 
bezpośrednim sąsiedztwie ludzi. 
Po zakończeniu prac ziemnych i uporządkowaniu terenu inwestycja nie będzie miała 
wpływu na faunę i florę. 
Eksploatacja inwestycji ze względu na swój charakter nie będzie miała żadnego 
oddziaływania na biocenozy występujące w rejonie inwestycji. 
Oddziaływanie na dobra materialne i dobra kultury. 
Na etapie budowy planowanych sieci nie będą występowały oddziaływania na dobra 
materialne znajdujące się w pobliżu trasy sieci. 
Oddziaływanie na krajobraz 
Krótkotrwałe oddziaływanie inwestycji na krajobraz będzie występował na całej trasie   
kanalizacji  i będzie związany z prowadzeniem prac budowlanych. Będą to 
oddziaływania krótkotrwałe i nie spowodują istotnych zmian w krajobrazie a po 
zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu – znikną. Po zakończeniu budowy i 
przywróceniu terenu do stanu uprzedniego użytkowania przebieg trasy kanalizacji  
będzie niewidoczny w terenie. 
Oddziaływanie na ludzi 
W trakcie realizacji inwestycji mogą występować pewne niedogodności mające wpływ 
na samopoczucie mieszkańców terenu objętego przedsięwzięciem. Niedogodności te 
związane są z pracą sprzętu mechanicznego przy robotach ziemnych. (zwiększony 
poziom hałasu do ok. 90 dB), zapylanie oraz czasowe obniżenie walorów estetycznych 
terenu. 
Niekorzystne oddziaływania te będą występować krótkotrwale i lokalnie odpowiednio do 
etapowania inwestycji. 
Dla zachowania warunków bezpieczeństwa roboty należy prowadzić zgodnie z 
warunkami BHP opisanymi w dokumentacji projektowej. 
W trakcie eksploatacji, przy prawidłowej konserwacji i przeglądach, sieć kanalizacyjna 
będzie funkcjonować niezawodnie, nie stwarzając zagrożenia dla środowiska i zdrowia 
mieszkańców. 


