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1. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

 

Oświadczam, że projekt budowlany p.n.: 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nadmorskiej w Lęborku 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Projektant sprawdzający branży sanitarnej: mgr inż. Ksawery Łudziński, upr. POM/0236/POOS/11 

 

 

PROJEKTANT 

mgr inż. Agnieszka Łudzińska 

upr. POM/0242/PWOS/12 

 

 



 

 

 

2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego 

Sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej - kategoria nr XXVI 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

Sieci kanalizacji sanitarnej pełni funkcję grawitacyjnego odprowadzania ścieków bytowych.  

Sieć wodociągowa pełni funkcję zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Przedmiotową sieć należy eksploatować zgodnie z przepisami BPH. 

 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 

a) Sieć wodociągowa 

 

- sieć DN110 L=706,5 m, 

- hydranty podziemne DN80 – 8 szt. 

 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej 

 

- kanał DN200 L=894,8 m, 

- kanał DN160 L=103,1 m, 

        Razem: 997,9 m. 

- studnia DN1200 – 32 szt. 

 

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

W podłożu pod warstwą nasypów występują grunty organiczne takiej jak torfy i namuły pod 

którymi są grunty nośne piaski. 

Woda gruntowa występują głównie w postaci swobodnego zwierciadła ok. 1 m.p.p.t. Lokalnie 

pod warstwą torfu zwierciadło napięte. W trakcie wykonywania robót należy wziąć pod uwagę, 

wystąpienie zjawiska przebicia hydraulicznego w miarę pogłębiania wykopu. W związku z czym 

szalowanie wykopu powinno odbywać się równomiernie z jego pogłębianiem. Odwodnienie wykopów 

wykonać za pomocą igłofiltrów.  

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych. 

Posadowienie obiektu budowlanego na zagęszczonej do Is=0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm. 

Podsypka, obsypka i zasypka wstępna (gr. 30 cm) owinięta w geowłókninę 200 g/m2. Grunty 

organiczne pod sieciami wymienić na piasek owinięty geowłókniną 200 g/m2. 

 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

obiekty sąsiednie 

 

Parametry techniczne obiektu podano w pkt. 3. Sieć będzie wykonywana wykopami otwartymi o 

szerokości do 2 m i głębokości do 3 m. Wykopy należy szalować. 

Inwestycja nie ma wpływu na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Dla szczelności sieci stosować należy rury łączone na kielichy z uszczelkami EPDM oraz studnie 

betonowe z monolitycznej dennicy i kręgów łączonych na uszczelki EPDM. Przejścia kanałów przez 

studnie poprzez zabetonowane przejścia szczelne dostosowane do średnicy i materiału rur. Dla sieci 



 

 

 

wodociągowej rury zgrzewane. W związku z powyższym inwestycja nie ma szkodliwego wpływu na 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych, zapachów, pyłowych i płynnych oraz wytwarzanie odpadów nie 

występuje. 

Emisja hałasu, drgań, promieniowania jonizującego oraz pola elektromagnetycznego i innych 

zakłóceń nie występuje. 

 

 

 

         Opracowała: 

         mgr inż. Agnieszka Łudzińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


