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Spis treści projektu zagospodarowania terenu 

 

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-3) 

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta 

2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 

zawodowego 

 

II. Część opisowa (str. 4-7) 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.. 

2. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu. 

3. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego.  

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

III. Część rysunkowa (str. 8) 

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI 

62-400 SŁUPCA WIERZBNO 41 

Tel. +48 723 780 837  e-mail: zurawicki@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI 

62-400 SŁUPCA WIERZBNO 41 

Tel. +48 723 780 837  e-mail: zurawicki@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI 

62-400 SŁUPCA WIERZBNO 41 

Tel. +48 723 780 837  e-mail: zurawicki@gmail.com 

 

 
 

 



 

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI PRZEMYSŁAW ŻURAWICKI 

62-400 SŁUPCA WIERZBNO 41 

Tel. +48 723 780 837  e-mail: zurawicki@gmail.com 

 

II. Część opisowa 
 

 

1. Przedmiot zamierzenia  

Zamierzenie budowlane dotyczy: 

Budowa przyłącza kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV 160x4,7 SN 8 lite 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 

Przyłącze kanalizacyjne wykonać  z rur PCV 160x4,7 SN 8 lite włączone w istniejącą studnie za 

pomocą przejścia szczelnego. Przyłącze zakończyć  studnią tworzywową o śr. 425 mm 

zwieńczona włazem żeliwnym D 400. Przewody układać ze spadkiem 1,5% 

2. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego.  

 

Wykopy pod przewody wykonać mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia 

roboty ziemne wykonywać ręcznie (wykonać ręczne przekopy kontrolne). Pogłębianie wykopu 

do rzędnej projektowanej na wys. 10-20 cm wykonywać ręcznie. Pod przewody wykonać 15 cm 

podsypkę z piasku drobno lub średnioziarnistego wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – 

Określenia, symbole, podział i opis gruntów”. Warstwa podsypki powinna zostać wyprofilowana 

zgodnie ze spadkiem projektowanym z zagłębieniem na połączenia kielichowe. Po ułożeniu i 

montażu rury obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić 

niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno w 

planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypkę wykonać z piasku drobno lub 

średnioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do 

wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy powinno 

przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 

30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Normalnych ciężkich 

narzędzi zagęszczających można używać na wysokości powyżej 1m od krawędzi rury. 

Połączenia rur pozostawić odkryte do wykonania pozytywnej próby szczelności. Na zasypkę 

główną wykopu w strefie drogowej należy użyć grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak 

stosowane do wykonania podsypki. W przypadku występowania w gruncie rodzimym gruntów 

wysadzinowych należy wykonać pełną wymianę gruntu w wykopie na piasek drobno lub 

średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 „Grunty budowlane – Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów” na całej głębokości wykopu. Po wymianie gruntu w przypadku występowania wód 
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gruntowych i gruntów nieprzepuszczalnych (gliny, iły) należy wykonać tzw. bariery glinowe w 

celu zabezpieczenia warunków wodnych w terenie. Bariery glinowe wykonać poprzecznie 

grubości ok. 20 cm co ok. 30-50m (w zależności od możliwości, wielkości zlewni wód 

gruntowych i poziomu wód gruntowych) na całej szerokości wykopu. Wysokość bariery 

glinowej określić na podstawie istniejącej wysokości wód gruntowych (wykonać do poziomu 

wód gruntowych przez wykopem ale nie wyżej niż warstwy konstrukcyjne drogi). 

Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 

warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do 

optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna przekraczać 15cm przy zagęszczaniu 

ręcznym lub 20-30cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie 

upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m powyżej wierzchu przewodu należy 

używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.  

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania 

kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is wg 

PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” którego wartość 

minimalna wynosi dla warstw do głębokości 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw poniżej 0,2m 

poziomu terenu Is=0,98 (ostateczną wartość ustalić z właścicielem i zarządcą drogi na etapie 

wykonawstwa). Za poziom terenu uważa się górną powierzchnię robót ziemnych na którą 

układane zostają warstwy konstrukcyjne drogi. 

Przewody układać w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcją i wytycznymi 

producenta rur. W przypadku występowania wód gruntowych należy wykonać odwodnienie 

wykopów. Sieć wykonywać odcinkami, tak aby na koniec dnia roboczego nie pozostawiać 

odkrytych gruntów rodzimych. 

Zabezpieczenie wykopów wykonać w szalunkach systemowych Krings Verbau. Szalunki 

powinny obejmować całą wysokość wykopu od dna do 20-30 cm powyżej poziomu wykopu. 

Minimalna szerokość strefy roboczej wewnątrz szalunków dla przewodów o średnicy do DN300 

to 0,9 m. Dla przewodów o średnicy od DN400 do DN700 minimalna szerokość wykopu to 

0,7m+DN 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne. Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z trasą wykopów należy 

zabezpieczyć poprzez obudowania i podwieszenia. Wszystkie odkryte kable elektryczne 

zabezpieczyć osłonami typu AROT. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane 

uzbrojenie należy wstrzymać roboty i zawiadomić użytkownika uzbrojenia i ustalić z nim dalszy 

tryb postępowania. 
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W przypadku niewykorzystania ziemi do zasypki wykopów należy pozostałość traktować jako 

odpad i zagospodarować go zgodnie z ustawą o odpadach 

Próby szczelności i odbiory  

Próbę szczelności kanalizacji wykonać na odkrytych połączeniach wg PN-EN 1610 „Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych”. Po napełnieniu kanału wodą i wytworzeniu ciśnienia 

próbnego może być konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zazwyczaj 

wystarcza 1h). Po czasie stabilizacji wodę uzupełnić do ciśnienia próbnego. Ciśnienie próbne 

min. 1m sł. wody, max. 5 m sł. Wody. Ciśnienie wody ustawić z dokładnością do 1 kPa (0,1 m sł. 

wody). W wyznaczonej studzience należy obserwować ubytek wody przez okres 30 min. Próbę 

ciśnienia uznaje się za wykonaną z wynikiem pozytywnym jeżeli całkowita ilość wody 

uzupełnionej w czasie badania nie przekracza: 

• 0,15 l/m2 dla przewodów, 

• 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych, 

• 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi. 

Podana powierzchnia w m2 odnosi się do powierzchni zwilżonej. 

Wymagana jest tylko 1 próba szczelności do wyboru przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru: na 

eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. W przypadku 

wykonania próby na eksfiltrację ścieków do gruntu należy obniżyć ewentualny poziom wód 

gruntowych o 0,5m poniżej dna najgłębiej posadowionego kanału. W przypadku wyboru próby 

na infiltrację wód gruntowych do kanału badany odcinek musi być zlokalizowany min. 1 m pod 

wodą (minimalne ciśnienie 1m sł. wody). 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności metodą L (z użyciem powietrza) zgodnie z w/w 

normą. Metodę badań i sposób jej wykonywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i 

Inwestorem. 

Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację powykonawczą i zgłosić do odbioru 

technicznego przez Urząd Gminy Powidz 
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5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki nr 814/4 w obrębie Powidz. 

Określenia obszaru dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakiem powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), Warunkami Technicznymi na budowę 

przyłącza kanalizacyjnego 
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