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O ś w i a d c z e n i e      p r o j e k t a n t a 
 

Oświadczam, że wykonany projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej  

w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów – ETAP II  został opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Zgodnie z art.20 ust.4 –Prawo Budowlane. 

 

                                    P r o j e k t a n t 
 

  

                                                                               

 

 
mgr  inż. Andrzej Maliński 

Uprawnienia nr  WKP/0253/PWOS/05 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e      s p r a w d z a j ą c e g o 
 

Oświadczam, że wykonany projekt budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej  

w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów – ETAP II  został opracowany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Zgodnie z art.20 ust.4 –Prawo Budowlane. 

 

 

                     S p r a w d z a j ą c y 
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OŚWIADCZENIE 

 
 Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAM, 

 
że projekt budowlany:  wewnętrzna linia zasilająca zalicznikowe niskiego napięcia dla zasilania  

przepompowni ścieków P1 w Zdzieszulicach Górnych – dz. 432 dla budowy kanalizacji 

sanitarnej w Zdzieszulicach Górnych gm. Bełchatów – ETAP II 
(nazwa,rodzaj i adres zamieszkania budowlanego) 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS DO PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

A. Dane ewidencyjne 

 

A.1. Inwestor:   GMINA BEŁCHATÓW 

ul. Kościuszki 13, 

97-400 Bełchatów 

 

A.2. Zadanie inwestycyjne:  Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami 

i przepompownią w Zdzieszulicach Górnych. 

 

A.3. Obiekt:    Kolektory sanitarne 

 

A.4. Lokalizacja:  Zdzieszulice Górne, gmina Bełchatów                              

 

A.5.  Branża: Sanitarna 

 

A.6.  Faza:    Projekt budowlany 

 

A.7. Autor  opracowania:  BIURO PROJEKTOWO –USŁUGOWE ROLWOD 

Kazimierz Cybulski 

ul. Okólna 59, 62-510 Konin

  

B. Podstawa opracowania 

 

B.1.  Zlecenie Inwestora, 

B.2. Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami, przepompownią i 

przepływomierzami ścieków z zasilaniem energetycznym oraz kanalizacji 

deszczowej z wlotami ulicznymi w Ludwikowie i Nowym Świecie, opracowany 

przez BIURO PROJEKTOWO –USŁUGOWE  ROLWOD w Koninie, ul. Okólna 59, 

62-510 Konin, 

B.3. Mapy zasadnicze w skali l:500,  

B.4. Opracowania branżowe. 

B.5. Uzgodnienia wg załączonych dokumentów. 

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany należy wykonać zgodnie z niżej 

wymienionymi przepisami: 

 Zachowanie obowiązujących warunków technicznych i odległościowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. 

U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r./ 

Rozwiązania wg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z  

2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75,. poz. 690 z 
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późniejszymi zmianami). 

Przebieg infrastruktury technicznej zgodnie z rozdz. IV ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 roku ze zmianami/ 

Zachowanie warunków ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) a zwłaszcza art. 43 w zakresie lokalizacji 

obiektów budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia 

docelowych linii rozgraniczających drogi. 

Zachowanie warunków ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). 

Ochrony środowiska, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 

1217, Nr 249, poz. 1832) zobowiązuje się inwestora do przestrzegania wymagań 

wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów wykonawczych. 

Odpady powstające w fazie budowy kanalizacji należy przekazywać podmiotom 

prowadzącym gospodarkę odpadami, którzy uzyskali lub uzyskają stosowne zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbiórki, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

(Dz. U. Nr 62, póz. 628 z późniejszymi zmianami) 

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 

Projekt budowlany i prowadzone prace budowlane winny uwzględniać normy 

zawarte w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 tekst jednolity) i Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430) w zakresie ustalenia docelowych linii 

rozgraniczających drogi. 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Zdzieszulice Górne gmina Bełchatów. 

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres robót: 

Szczegółowy projektowany zakres inwestycji. 

  Kolektory sanitarne: 

- kolektor S-1       -  200 mm kl. S – 433  mb. 

- kolektor S-1/10 -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-1/11 -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-1/12 -  200 mm kl. S – 43  mb. 

- kolektor S-1/13 -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-2       -  200 mm kl. S – 404  mb. 

- kolektor S-2/1   -  200 mm kl. S – 9  mb. 

- kolektor S-2/2   -  200 mm kl. S – 31  mb. 

- kolektor S-2/3   -  200 mm kl. S – 24  mb. 

- kolektor S-2/4   -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-2/5  -  200 mm kl. S – 31  mb. 
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  Odgałęzienia kanalizacyjne: 

  -  160 mm kl. S  –   62 szt. 

  Przepompownia ścieków w studni  1500 mm –   1 szt. 

 

  Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 PN 10  110 mm – 432 mb. 

 

Realizacja zadania winna przebiegać w następującej kolejności: 

1. Wyznaczenie miejsca realizacji zadania. 

2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót. 

3. Geodezyjne wyniesienie projektu na grunt. 

4. Roboty budowlano-montażowe kanałów sanitarnych. 

5. Płukanie i próby szczelności poprzez inspekcję kamerą. 

6. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Zachowanie kolejności realizacji jest wymagane ze względów 

technologicznych i organizacyjnych budowy. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren na którym projektowana jest kanalizacja sanitarna położony jest wzdłuż 

drogi powiatowej w miejscowości Zdzieszulice Górne gmina Bełchatów. Aktualnie na 

terenie przeznaczonym pod budowę kanalizacji sanitarnej znajdują się n/w urządzenia: 

linie kablowe energetyczne, kable telekomunikacyjne, sieć i przyłącza wodociągowe. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w ciągu drogi powiatowej. 

2. Teren, na którym jest projektowana kanalizacja, nie jest wpisany do rejestru 

zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy  i miasta Bełchatowa. 

3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi : 

- układ grawitacyjny zaprojektowanych przewodów kanalizacyjnych zapewnia ich 

samooczyszczenie i powinien działać nie blokując przepływów, a tym samym nie 

powinien doprowadzać do podtopień nieruchomości, z których są odprowadzane 

ścieki oraz do spiętrzeń ścieków w studzienkach usytuowanych na sieci 

kanalizacyjnej, 

- projektowane częściowe napełnienie przewodów kanalizacyjnych do poziomu 0,6 

średnicy umożliwia niezbędny przepływ powietrza, co opóźnia zagniwanie ścieków. 

Gdyby jednakw trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej proces ten się już rozpoczął, 

przepływ powietrza usuwa wyzwalające się gazy, jak: metan, siarkowodór i 

dwutlenek węgla, nie powodując dokuczliwości związanych z nieprzyjemnymi 

zapachami i toksycznością, 

- przewody kanalizacyjne zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odległości, 

nie narażając na niebezpieczeństwo istniejących w sąsiedztwie innych obiektów i 

infrastruktury technicznej, 

- przewidziano wykonanie prób szczelności sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu 

w celu niedopuszczenia do przedostawania się ścieków do gruntu, 
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- zapewniono odpowiedni dostęp do obiektów zlokalizowanych na sieci 

kanalizacyjnej, potrzebny podczas eksploatacji i konserwacji sieci. 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU  

NIE DOTYCZY – inwestycja liniowa. 

5.DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST 

PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW  

ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

NIE DOTYCZY – teren inwestycji położony poza obszarem ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA  

      BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

 NIE DOTYCZY – teren inwestycji położony poza granicami tych obszarów. 

7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I 

ICH OTOCZENIA   

Inwestycja proekologiczna bez negatywnego wpływu na środowisko i higienę 

użytkowników, mająca na celu przejęcie i odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji 

położonych w obrębie inwestycji. 

 

8. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO, CHARAKTERU 

    I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT  

    BUDOWLANYCH 

Projektowana inwestycja jest obiektem o powszechnie znanych rozwiązaniach 

technologicznych nie stanowiących trudności dla odpowiednio wykwalifikowanych ekip 

budowlanych z zakresu wykonawstwa sieci kanalizacyjnych. 

 

 

Konin, lipiec 2014 r.                                                                                        

                                                                                         Opracował : 
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OPIS    TECHNICZNY  
 

                      Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami  

          i przepompownią w miejscowości Zdzieszulice Górne gmina Bełchatów. 

 

Zgodnie z Prawem Budowlanym niniejsze opracowanie jest zaliczone 

do Kategorii XXVI - sieci o współczynniku wielkości obiektu = 1,5 

 

 

1.  PODSTAWA   OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią: 

-  zamówienie gmina Bełchatów – umowa oraz protokół danych wyjściowych,  

- aktualne mapy w skali l:500 dla miejscowości Zdzieszulice Górne, gmina  

    Bełchatów z naniesionym uzbrojeniem i stanem prawnym terenu, 

-   plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego projektem, 

-   projekty branżowe, 

- warunki ogólne i techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

   „WOD.-KAN.” w Bełchatowie. 

- dokumentacja geotechniczna – opracowana przez DZGEO – Technika Dariusz    

    Ziółkowski ul. Magazynowa 11 85-790 Bydgoszcz 

- wizja terenowa i lokalizacja studni w terenie wraz z określeniem miejsca i    

    głębokości odprowadzenia ścieków z poszczególnych działek. 

-   obwiązujące normy, przepisy i uzgodnienia 

 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  

Zdzieszulice Górne gmina Bełchatów – etap I.  

Niniejsza dokumentacja obejmuje następujący zakres robót: 

- Kolektory sanitarne z PVC-U  200 mm kl. S   -   1067,00  mb. 

- Rurociągi tłoczne                                                              -   432 mb. 

- Odgałęzienia kanalizacyjne z PVC-U  160 mm kl. S  -   62 szt. 

- Przepompownia ścieków                         -   1 szt. 

 

3. UZGODNIENIA  

W dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej dokonano uzgodnień kolizji  

z istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi tj.: 

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Bełchatowie, 

- PGE Dystrybucja Łódź, Rejon Energetyczny w Bełchatowie, 

- Telekomunikacja Polska ORANGE w Łodzi, 

- Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Bełchatowie, 

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.-KAN.” w Bełchatowie. 

 

4. UZBROJENIE TECHNICZNE NA TRASIE KANAŁÓW 

Na trasie projektowanych kolektorów oraz w ich sąsiedztwie występują urządzenia:      

-  linie kablowe energetyczne, 

-   kable telekomunikacyjne, 

-  sieć i przyłącza wodociągowe. 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia pokazano na aktualnych podkładach mapowych. 
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Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map 

zasadniczych w skali l:500 w 2013 r. Niezależnie od tego przed przystąpieniem do 

robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia 

przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną 

kanalizacją sanitarną w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.  

Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te 

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne 

wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie 

miejsc skrzyżowania projektowanych kolektorów z kablami energetycznymi oraz linii 

telekomunikacyjnych . 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5.1. Uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania. 

Przebieg projektowanej inwestycji jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego - uchwała nr XXXV/297/13 z dnia 21.03.2013 Rady Miejskiej w   

Bełchatowie oraz decyzja Wójta Gminy Bełchatów o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego nr BD.6733.1.2014 z dnia 20.03.2014. 

 

5.2. Opis ogólny. 

Szczegółowy projektowany zakres inwestycji. 

  Kolektory sanitarne: 

- kolektor S-1       -  200 mm kl. S – 433  mb. 

- kolektor S-1/10 -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-1/11 -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-1/12 -  200 mm kl. S – 43  mb. 

- kolektor S-1/13 -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-2       -  200 mm kl. S – 404  mb. 

- kolektor S-2/1   -  200 mm kl. S – 9  mb. 

- kolektor S-2/2   -  200 mm kl. S – 31  mb. 

- kolektor S-2/3   -  200 mm kl. S – 24  mb. 

- kolektor S-2/4   -  200 mm kl. S – 23  mb. 

- kolektor S-2/5   -  200 mm kl. S – 31  mb. 

   

  Odgałęzienia kanalizacyjne: 

  -  160 mm kl. S  –   62 szt. 

  Przepompownia ścieków w studni  1500 mm –   1 szt. 

 

  Rurociąg tłoczny PE 100 SDR17 PN 10  110 mm – 432 mb. 

 

5.3. Lokalizacja obiektów liniowych i infrastruktury towarzyszącej. 

Projektowana kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest na działkach w pasie drogowym 

drogi powiatowej  stanowiącej mienie Starosty Bełchatowskiego z zarządzie 

Powiatowego Zarządu Dróg. Przepompownia zlokalizowana jest w drodze należącej do 

skarbu państwa w zarządzie Starosty Bełchatowskiego 

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
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Warunki gruntowo-wodne zostały przedstawione w dokumentacji określającej 

techniczne parametry gruntu na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Zdzieszulice Górne  gmina Bełchatów, opracowanej przez DZGEO – 

Technika Dariusz Ziółkowski: 

1. W wyniku przeprowadzonych wierceń objętych niniejszą dokumentacją, 

dokonano ustalenia budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunków 

geotechnicznych podłoża gruntowego w miejscu projektowanej kanalizacji 

sanitarnej na terenie gminy Bełchatów. Lokalizację poszczególnych otworów oraz 

ich głębokość określił Zleceniodawca. Określona budowa geologiczna ma charakter 

punktowy. 

2. W miejscu projektowanej inwestycji występują generalnie korzystne warunki 

geologiczne i geotechniczne. 

2.1. Warstwa holoceńskich piasków i nasypów należy do gruntów słabonośnych, 

wykazujących bardzo niską wytrzymałość i dużą odkształcalność, 

2.2. We wszystkich otworach stwierdzono naprzemienne występowanie piasków 

drobnych, piasków średnich, piasków gliniastych. Są to grunty nośne, 

charakteryzujące się relatywnie wysokimi wartościami parametrów 

geotechnicznych. Piaski te wykazują głównie stan średniozagęszczonym. Poniżej 

lokalnie występujących piasków nawiercono podłoże gliniaste są to piaski gliniaste 

w stanie twardoplastycznym są to tez grunty nośne lecz nie nadające się do 

ponownych zasypek budowlanych.  

3. W rejonie wykonywanych prac stwierdzono występowanie wód gruntowych 

średnio od 0,8 do 2,7 m. p.p.t., które szczególnie w obniżeniach terenowych będą 

utrudniały prowadzenie robót ziemnych.  

4. Głębokość przemarzania wynosi ok. 0,90 m p.p.t.  

5. Zalecenia projektowe: 

5.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektów inżynierskich (bezpośrednie lub 

pośrednie) należy uwzględnić: własności nośne i odkształcalność gruntów 

zalegających w podłożu, rodzaj, wielkość i charakter obciążeń przekazywanych na 

podłoże, wielkość dopuszczalnych osiadań średnich, różnic osiadań oraz 

dopuszczalnego przechyłu budowli, wynikających z wytycznych technologicznych i 

konstrukcyjnych. 

5.1.1. Dla występujących w zadaniu gruntów zaleca się posadowienie na podsypce 

z pospółki gr. 15 cm. 

5.1.2. Należy całkowicie wybrać z dna wykopów fundamentowych warstwę 

humusowego piasku /glebę,  

5.1.3. Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych zaleca się obniżyć w 

sposób trwały lub okresowy mogący się pojawić poziom wód gruntowych np. 

poprzez zastosowanie drenażu liniowego /ciągi drenarskie z grawitacyjnym 

odpływem wody w punktach najniższych/ lub z zastosowaniem ścianek szczelnych 

względnie studni depresyjnych (w przypadku bezwzględnego zabezpieczenia 

korpusu istniejącej drogi wraz z nasypem),  

5.1.4. Podłoże gruntowe należy traktować jako uwarstwione, gdzie warstwą o 

najniższych wartościach parametrów geotechnicznych jest warstwa gleby. 

5.1.5. Do obliczeń posadowienia planowanych obiektów, należy wykorzystać wartości 

cech fizyczno-mechanicznych gruntów zawartych w opracowaniu branżowym. 

Podane parametry geotechniczne mają charakter punktowy. Na niewielkich 

obszarach wartości parametrów mogą nieco odbiegać od podanych 
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zgeneralizowanych wartości średnich. 

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 września 1998r. w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz.839), „ projektowane obiekty, to druga kategoria 

geotechniczna”. 

 

7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

7.1. Opis ogólny. 

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej stanowią rozbudowę i połączenie z 

istniejącym systemem. Zaprojektowano je na podstawie warunków technicznych 

wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.-KAN.” w Bełchatowie oraz 

rozeznaniem w terenie. 

7.2. Trasa, niweleta i posadowienie. 

A. Trasy przewodów wynikają z warunków technicznych wydanych przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji  „WOD.-KAN.” w Bełchatowie, ustaleń roboczych, a także z 

możliwości włączeń w istniejące odbiorniki kanalizacji sanitarnej. 

B. Niweletę projektowanych przewodów dostosowano do aktualnych rzędnych 

istniejącego terenu oraz do istniejącego i projektowanego uzbrojenia. 

C. Posadowienie projektowanych sieci będzie na podsypce z piasku o gr. 15 cm. 

7.3. Przewierty. 

Sieć i przyłącza w poprzek drogi powiatowej wykonać za pomocą przewiertu w rurze 

stalowej osłonowej DN 356 i 273 mm. 

8. MATERIAŁ, UZBROJENIE PRZEWODU I OBIEKTY SIECIOWE  

8.1. Kanalizacja sanitarna. 

 - Materiał. 

 Kanalizację sanitarną projektuje się z rur: 

- PVC-U  200 mm kl. S wg PN-EN 1401-01, 

- PVC-U  160 mm kl. S wg PN-EN 1401-01. 

- Konstrukcja kolektorów kanalizacji sanitarnej. 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Zamówienie 

obejmuje wykonanie kolektorów ściekowych z rur, kształtek z PVC-U wykonanych z 

litego materiału. System rur, kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę 

wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną 

montowaną przez producenta. Szczelność rur, kształtek min. 2,5 bara. System rur i 

kształtek o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160; DN/OD 200; – rury 

bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku 

bezpośredniego. System rur i kształtek o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 630;– 

rury kielichowe, z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu  

z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna. Sztywność rur, kształtek min. SN 

12kN/m²; SDR 34; SLW 60. UWAGA!. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszą 

być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Studzienki muszą być wyposażone 

w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, 

olejoodporna montowaną przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN 200 

(wyposażone w przeguby kulowe) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające 

regulację sferycznie – w każdym kierunku min. 11°. Rury, kształtki oraz muszą 

posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki oraz studnie DN 400 

muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system 

i być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji 
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wykonania). Możliwość układania systemu rur, kształtek oraz studni DN 400 i DN 630 

w temperaturze do-10 stopni Celsjusza (rury oznaczone kryształkiem lodu). Rury 

muszą posiadać nadruk od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji 

telewizyjnej. Przykrycie rur i kształtek SN 12  SDR 34 min. 0,5 m., przy obciążeniu 

kołowym SLW 60. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. 

Badanie musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez 

producenta. 

- Studzienki   1000 mm. 

Studzienki żelbetowe typowe DN 1000, muszą posiadać systemowe przejścia szczelne 

min. 2,5 bar z PVC SN 12 SDR 34 SLW 60, wyposażone w nastawne kielichy (przeguby 

kulowe) do podłączeń rur kanalizacyjnych, umożliwiające regulację sferyczną – w 

każdym kierunku min. 11°. Kineta wykonana jest jako monolit z wyprofilowanym  

polipropylenowym dnem. Pomiędzy kręgami zastosować uszczelkę systemową. 

Zwieńczenie kominowe ze zwężka niesymetryczną, właz żeliwny DN 625 D 400. 

- Studzienki z PP  425 mm. 

Są to studzienki kanalizacyjne niewłazowe o Ø 425 mm., na których należy 

zamontować właz typu D400, składające się z następujących elementów: 

- kineta – element monolityczny (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 

- rura karbowana stanowiąca komin studzienki, 

- zwieńczenia. 

8.2. Przepompownia ścieków sieciowa P1. 

8.2.1 Dane ogólne 

Przepompownię ścieków P1 zlokalizowano na kolektorze sanitarnym S-2 

w miejscowości Zdzieszulice gmina Bełchatów na działce nr 432. 

Z przeprowadzonych badań gruntowo - wodnych dla potrzeb kanalizacji 

sanitarnej 

w miejscu projektowanej przepompowni zalegają głównie piaski gliniaste i drobne 

o średnich parametrach geotechnicznych.  

Woda gruntowa występuje na głębokości 2,70 m poniżej poziomu terenu. 

Z powyższych ustaleń wynika, że w podłożu projektowanych urządzeń 

kanalizacyjnych występują dobre warunki do ich posadowienia. Jedynym 

utrudnieniem jest występowanie powyżej poziomu posadowienia przepompowni 

wody gruntowej. Niezbędne jest tam odwodnienie wykopu fundamentowego. 

8.2.2. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

Zadaniem technologicznym przepompowni ścieków P1 jest przejęcie ścieków 

spływających z projektowanych kolektorów: S-2 i S-3 i przerzut ich poprzez 

rurociąg tłoczny T-1 do kolektora S-1. 

8.2.3. Dopływ ścieków do przepompowni P1 

Według danych uzyskanych z bilansu ścieków docelowo do przepompowni 

spływać będą ścieki w ilości:  

    Q dśr     =          96,00   m
3
/d 

    Q dmax  =        134,00   m
3
/d 

    Q hmax  =          12,90   m
3
/h 

q  sek     =            3,60     l /s 

8.2.4. Ustalenie podstawowych parametrów technologicznych i dobór pomp 

Dla podstawowych parametrów technologicznych przepompowni i doboru 

pomp przyjęto następujące założenia technologiczne : 
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 - rzędna terenu przepompowni     212,96  m  npm 

 - rzędna wlotu kolektora PCV U  200 mm do przepompowni 209,54  m  

npm 

 - rzędna wylotu rurociągu tłocznego z przepompowni  211,26  m  npm 

 - rzędna wlotu rurociągu tłocznego do studni rozprężnej 213,25  m  npm 

 - rurociąg tłoczny PE  110 mm i dł. 432,00 m 

Na podstawie doboru ilości ścieków z bilansu oraz załączonych obliczeń 

dopływu ścieków do przepompowni w ilości q =  3,60 dm
3
/s projektuje się dwie 

pompy typ MSV-80-24 prod. firmy Metalchem o mocy 2,20 kW zatapialne, przelot 

pełny DN 80 pracujące naprzemiennie. 

Obliczeniowy punkt pracy pompy Qp = 11,0  l/s, Hp = 8,70  m sł.c. 

Jako rezerwową przyjmuje się pompę o takich samych parametrach, pompy 

będą pracowały przemiennie. Producentem w/w pomp jest  firma Metalchem, 

zamiennie mogą być stosowane pompy innych producentów o podobnych 

parametrach np. firmy KSB, Grundfos, Flyght. 

8.2.5. Konstrukcja przepompowni 

Przepompownia zbiornikowa składa się ze szczelnego zbiornika z betonu 

C35/45.w płaszczu bocznym o średnicy 1500 mm znajdują się złącza o średnicy 

DN 200 mm i 110 mm umożliwiające podłączenie przewodu doprowadzającego 

ścieki oraz  rurociągu tłocznego. 

Wewnątrz zbiornika wbudowana jest specjalna stopa sprzęgająca połączona 

z przewodem tłocznym, na którym zainstalowane są zawory odcinające. 

W stopie sprzęgającej zamocowane są rurowe prowadnice biegnące do pokrywy 

włazu. Służą one do wprowadzania pompy do zbiornika bez konieczności 

wchodzenia do wewnątrz. Po tych samych prowadnicach jest wyciągana pompa 

np. w celu konserwacji, oceny stanu technicznego lub naprawy. Połączenie pompy 

z rurociągiem tłocznym następuje samoczynnie. 

Zasysanie ścieków ze zbiornika następuje przez otwór znajdujący się w dole 

korpusu pompy.  

Wewnątrz zbiornika znajduje się pomost dla obsługi i drabinka. Na rurociągu 

tłocznym znajduje się odgałęzienie zamknięte zaworem sterowanym ręcznie 

umożliwiające okresowe płukanie gromadzących się na dnie osadów. 

W górnej pokrywie przepompowni zainstalowany jest właz typu ciężkiego, rura 

wywiewna i szafka rozruchowa do sterowania pracą pomp, które zlokalizowane są  

w poboczu obok przepompowni. Pompy sterowane są automatycznie za pomocą 

pływaków i sond.  

8.2.6. Posadowienie przepompowni 

Projektowana przepompownia posadowiona będzie na płycie drogowej 

żelbetowej typu ciężkiego ułożonej na wyrównanym podłożu w gotowym wykopie. 

Dla posadowienia  przepompowni niezbędny jest wykop dołu fundamentowego 

o wymiarach dna 5,0 x 5,0 m o nachyleniu 1:1.  

8. 2.7. Zagospodarowanie terenu przepompowni  

Projektowana przepompownia została zlokalizowana w poboczu drogi, stąd jej 

typ przejazdowy.  

Pokrywę włazu przepompowni ścieków wykonać jako ciężki 40T i przewidzieć 

uniemożliwienie demontażu z zewnątrz. Na słupku należy umieścić tablicę 
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informacyjną zawierającą charakterystykę przepompowni. 

8.2.9. Zasilanie pomp w energię elektryczną oraz sterowanie i monitoring 

             wykonane wg odrębnych opracowań. 

8.3. Przewody tłoczne. 

 - Materiał. 

Przewody tłoczne projektuje się z rur i kształtek do kanalizacji PE 100 SDR17 

PN 10  110 mm wg PN-EN 13 244. 

Przewód tłoczny  110 mm przetłacza ścieki z projektowanej pompowni do 

projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej Przewody wykonać zgodnie  

z załączonymi profilami na średniej głębokości l,70 -1,80 m. Włączenie 

projektowanych przewodów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej wprowadzić 

poprzez studnie rozprężne z betonu, zabudowane na kanałach grawitacyjnych. 

Rozwiązania wysokościowe przewodów tłocznych nie przewidują stosowania 

urządzeń odwadniających oraz studni rewizyjnych. 

 8.4. uzbrojenie na rurociągu tłocznym 

Na rurociągu tłocznym występuje uzbrojenie w postaci studni: rozprężnej DN 1000 i 

odpowietrzająco – napowietrzającej DN 1400 w węźle W7. Studzienki żelbetowe 

typowe. Kineta wykonana jest jako monolit. Pomiędzy kręgami zastosować uszczelkę 

systemową. Zwieńczenie kominowe ze zwężka symetryczną, właz żeliwny DN 625 D 

400. 

9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Zastosowane rury z PVC i PE nie wymagają zabezpieczeń. Zastosowane studnie 

betonowe wymagają izolacji zewnętrznej. Materiały izolacyjne dla zewnętrznych 

powierzchni studni to środek do izolacji elementów betonowych - abizol R i Pg lub 

równoważny. Studzienki betonowe zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz 

izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego 

uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. Studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 

stosowanym na gorąco wg PN- C-96177 

Obiekty sieciowe izolować i zabezpieczać zgodnie z wytycznymi producentów. 

10. BADANIE SZCZELNOŚCI 

10.1. Projektowane kanały grawitacyjne: 

- Czyszczenie rurociągów: 

Przed przystąpieniem do prób szczelności wszystkie przewody muszą być 

wypłukane silnym strumieniem wody. Wewnątrz przewodów nie mogą być 

pozostawione żadne zanieczyszczenia lub ciała obce. Po wykonaniu próby 

przewody powinny być dokładnie opróżnione. W zakresie obowiązków 

Wykonawcy będzie leżało bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po 

wykonaniu próby szczelności zgodnie z wymaganiami.  

- Próba szczelności 

Po zakończeniu montażu, przy odkrytych złączach odcinka roboczego ( pomiędzy 

studniami) przystąpić do przeprowadzenia badań przy odbiorze, które powinny 

być zgodne z PN-EN 1610. Badanie szczelności wykonywać zgodnie z PN-EN 

1610 i wytycznymi producenta rur, z których wykonane zostaną przewody. 

Wodę do badan szczelności należy pobierać z istniejących przewodów 

wodociągowych. Miejsce oraz sposób poboru należy uzgodnić z ZWiK „WOD.-
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KAN.” w Bełchatowie. 

- po zamontowaniu rurociągów kanalizacyjnych i wykonaniu studzienek należy 

wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów 

rur. Próby należy wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z 

przewodu. 

- próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła 

wody gruntowej do 0,5 m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu 

o grubości 30 cm ponad wierzch rury, 

- wszystkie przykanaliki na badanym odcinku powinny być zakorkowane. 

Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, 

aby umożliwić jego odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3 

m. słupa wody w najniższej studzience. W górnej studzience warstwa wody 

powinna wynosić min. 0,5 m.  ponad górną krawędź otworu wlotowego, 

- próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. 

Czas próby wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m i 60 min. dla odcinka powyżej 

50 m.  

- próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania wykopów 

dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału 

na odcinki, 

- w przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można 

zrezygnować. Decyzję o tym powinien podjąć Inżynier Kontraktu. 

11. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

W ciągu pobudowanych sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano odbudowę 

nawierzchni dróg, chodników i zjazdów. Nawierzchnię jezdni należy odtworzyć w 

miejscach prowadzonych robót i doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Odtworzenia nawierzchni chodników i zjazdów w miejscach wykonania przyłączy 

należy wykonać na szerokości 2 m z płyt betonowych o grubości 7cm na podbudowie 

piaskowo - cementowej. Natomiast w miejscach bram wjazdowych na kostce brukowej 

o grubości 8cm i podbudowie piaskowo-cementowej. 

Drogi gruntowe po ułożeniu kanałów należy zniwelować a tereny zieleni obsiać trawą. 

12. WARUNKI WYKONAWSTWA. 

1. Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowany obiekt winien być 

wytyczony w terenie przez służby geodezyjne oraz należy uzyskać wpis do 

dziennika budowy. 

2. Ustalić miejsca skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu. Prace ziemne w miejscach 

kolizji z innym uzbrojeniem wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 

3. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane kable, 

rurociągi, czy też inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to 

inspektorowi nadzoru. Kolizję zabezpieczyć oraz powiadomić właściciela 

uzbrojenia. 

 4. Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków 

geodezyjnych wszystkie roboty należy prowadzić ręcznie. Punkt poligonowy 

podlega szczególnej ochronie pod względem jego nienaruszalności /Dz.U.Nr 25 

poz. 115 z 1956r./. 

5. Roboty ziemne w ulicy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd mieszkańców  

   do nieruchomości. 

6. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 
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powykonawczej sieci. 

7. Na czas prowadzenia robót należy ustawić właściwe znaki ostrzegawcze oraz 

wykonać    

  odpowiednie zabezpieczenie i oświetlenie wykopów. 

8. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do kontroli obsługi geodezyjnej w zakresie 

wytyczenia pomiaru i inwentaryzacji powykonawczej. 

9. Realizacja obiektu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. 

 

13.  UWAGI  KOŃCOWE 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Rurociągów z  Tworzyw Sztucznych" wyd. w 1994 r oraz przepisami BHP i 

obowiązującymi normami, a także instrukcją wykonania studni z betonu C35/45. 

 

 

Konin, lipiec 2014 r.                                                                                Opracował : 
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CZĘŚĆ   OPISOWA 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. 

Część opisowa zawiera: 

 

1. Zakres robót: 

- Kanalizacja sanitarna  -      1067  mb. 

- Rurociągi tłoczne                           -      432  mb. 

- Odgałęzienia kanalizacyjne -      62 szt. 

- Przepompownia ścieków             -      1 szt. 

 

  Przewiduje się kolejność realizacji:  

      I - etap - kanalizacja sanitarna i tłoczna, 

     II - etap - przepompownia 

     III - etap - odcinki kanalizacyjne,  

     IV - etap - roboty naprawcze nawierzchni dróg, chodników, utwardzonych wjazdów  

i innych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie objętym inwestycją istnieją urządzenia podziemne takie jak: 

- linie kablowe energetyczne, 

- kable telekomunikacyjne,   

- sieć i przyłącza wodociągowe.         

Obiekty nadziemne istniejące: 

- zabudowa rozproszona, 

- droga powiatowa i skarbu państwa.  

 

3.    Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludności: 

Takimi elementami są wykopy ziemne liniowe przekraczające głęb. 4,5 m. 

- montaż rurociągów i studni kanalizacyjnych, 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie: 

- podziemna infrastruktura techniczna (kable, sieci przemysłowe i kolektory), 

- urządzenia elektroenergetyczne nad i podziemne. 
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4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

Wysoki stopień zagrożenia: 

-   roboty wzdłuż dróg powodujące ograniczenie ruchu, 

-   roboty ziemne i instalacyjne w ciągu dróg gminnych, 

- dokonanie ręcznego odkrycia i przejścia pod urządzeniami podziemnymi wym.  

   w  pkt. 2 po uprzednim ich wskazaniu przez właścicieli tych urządzeń. 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Przed przystąpieniem do wykonania w/w robót określonych wysokim zagrożeniem 

należy zapoznać pracowników: 

-  z technologią ich wykonawstwa, 

-  przestrzegania zabezpieczeń, urządzeń, 

- zapoznanie z dokumentacją budowlaną ze wskazaniem szczegółowym urządzeń 

podziemnych m. In.: kable telefoniczne, wodociąg, kable energetyczne, 

- organizacja ruchu na czas budowy, kursy BHP, udzielania pierwszej pomocy w 

przypadku wystąpienia wypadku. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia. 

- zorganizowanie placu budowy wyposażonego w środki BHP, p.poż. i podręczne 

medykamenty, 

- zapewnienie sprawnej komunikacji pomimo częściowego lub całkowitego ograniczenia 

ruchu w ciągu dróg,  na których przewiduje się roboty. 

 

Zaleca się, aby Kierownik budowy opracował plan „bioz" przed przystąpieniem do robót 

zgodnie z rozporządzeniem Nr 1126 z  23.06.2003 r. Ministra Infrastruktury § 3 – 7. 

 

Konin, lipiec 2014 r.                                                                                               

                                                                                             Opracował : 

 









1.   OPIS OGÓLNY 

1.1.Podstawa opracowania 
- zlecenie inwestora, 

- warunki przyłączenia nr: 4516/08/2014 wydane przez Rejon 

  Energetyczny Bełchatów, 

- oględziny i pomiary w terenie, 

- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500, 

- projekt techniczny branży sanitarnej, 

- obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.2. Rodzaj i zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt techniczny zasilania w energię 

elektryczną przepompowni ścieków nr P-1.  

Zakresem projektu objęto : 

- budowę wewnętrznych linii zasilających, 

- instalację ochrony przeciwporażeniowej. 

 

2.   OPIS TECHNICZNY 

2.1. Zasilanie 

Zasilanie z sieci dostawcy energii elektrycznej przepompowni ścieków               

odbywać się będzie z wolnostojącej szafy złączowo-pomiarowej zlokalizowanej 

w pasie drogowym. 

Projektowana szafa złączowo-pomiarowa zostanie zainstalowana przez 

dostawcę energii elektrycznej - zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia. 

W/w szafa złączowo-pomiarowa nie jest objęta niniejszym opracowaniem            

a inwestorem ich budowy będzie dystrybutor energii elektrycznej. 

Parametry sieci zasilającej oraz wewnętrznej linii zasilającej  

– zalicznikowej przestawiono na schemacie ideowym. 

 

2.2. Wewnętrzna linia zasilająco – zalicznikowa 
Dla zasilania obiektu pobudować wewnętrzną linię zasilająco - zalicznikową 

kablem ziemnym od projektowanej szafy złączowo-pomiarowej - wg. pkt. 2.1 

do szafki sterowniczej przepompowni. 

Zasilanie przepompowni ścieków P-1 wykonać kablem YKY 4 x 10 mm 
2
. 

Układanie kabli 
Kabel układać w wykopie o głębokości 0,8 m. Pod kabel i na kabel nasypać 

warstwy piasku o grubości 0,1 m każda, następnie nasypać warstwę gruntu 

rodzimego o grubości 0,15 m, ułożyć folię kablową koloru niebieskiego o szer. 

min. 0,2 m i pozostałą część rowu kablowego zasypać a nawierzchnię 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

Przy wejściu kabla do złącza pomiarowego i szafki sterowniczej pozostawić 

półpętle zapasów o dł. po 1,5 m. 

Przebieg trasy w.l.z. zalicznikowej przedstawiono w projekcie 

zagospodarowania terenu. 



Uwaga. 

Dopuszcza się możliwość budowy w.l.z. zalicznikowych w jednym wykopie  

z kanalizacją sanitarną. W takim przypadku należy zachować głębokość 

posadowienia kabla 0,8 m i odległość poziomą wynoszącą min. 0,5 m kabla  

od krawędzi rur i studzienek kanalizacji sanitarnej.  

 

2.3. Ochrona przeciwporażeniowa 

Środkiem ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim  

dla wewnętrznej linii zasilającej przepompowni będzie izolacja. 

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim dla obiektów j.w. przewidziano 

szybkie - samoczynne wyłączanie zasilania za pomocą wyłączników  

samoczynnych w szafach złączowo-pomiarowych i wyłączników samoczynnych 

w szafkach sterowniczych. Przyjęto czas wyłączenia t  0,1 s. 

Rozdział przewodów PEN na PE i N wykonać w szafkach sterowniczych 

przepompowni i przepływomierzy. Zaciski przewodów PEN w szafkach 

połączyć z uziemieniem o wartości R ≤ 30 .  

 

3.   OBLICZENIA  TECHNICZNE 

3.1.Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  
(przy zwarciu 1-fazowym w szafkach sterowniczych) 

 

3.1.1. Przepompownia ścieków nr P-1 
                                                  Dane : 

  Stacja transformatorowa nr 8-1083                           

  Transformator               - 100 kVA 

  AL 4 x 50 mm 
2
   - 200 mb       

YAKXs 4 x 35 mm 
2 
 -  35 mb 

YKY 4 x 10 mm 
2
   -    5 mb 

 

      R = 0,035 + 1,228 x 0,2 + 1,766 x 0,035 + 3,7 x 0,005 = 0,359  

      X = 0,063 + 0,7 x 0,2 + 0,148 x 0,035 + 0,081 x 0,005 = 0,208  

 

                         Z  =      0,359 
2 
  + 0,208 

2
    =  0,414 

 

                                        230 

                         Iz  =  -----------------  =  444 A 

                                   1,25 x 0,414 

 

                         Iw  =  20 x 10 =  200 A 

 

                          Iz > Iw 

         - warunek szybkiego wyłączenia dla czasu t 0,1 s zostanie spełniony 

 



INFORMACJA 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

   

 

 

 

OBIEKT :   wewnętrzna linia zasilająca zalicznikowa do przepompowni  

  ścieków nr P-1 

  

LOKALIZACJA : Zdzieszulice Górne dz. nr 432 gm. Bełchatów 

                                            

INWESTOR : Gmina Bełchatów 

 

 

SIEDZIBA : ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Opracował  

 

 

 

 

 

         Konin, czerwiec 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ OPISOWA 
informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

1.    Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie inwestora 

1.2. Projekt zagospodarowania terenu               

 

2.    Inwestor : Gmina Bełchatów 

 

3.    Lokalizacja:  Zdzieszulice Górne dz. nr 432 gm. Bełchatów 

                                                                                                                                                                                                                  

4.   Zakres i kolejność robót zamierzenia budowlanego 

 

  Zakres robót obejmuje : 

- budowę wewnętrznych linii zasilających - zalicznikowych 

 

  Kolejność robót : 

- wytyczenie trasy linii kablowej prze służbę geodezyjną, 

- wykonanie wykopów pod linię kablową, 

- układanie i montaż kabla, 

- wykonanie pomiarów geodezyjnych linii kablowej, 

- zasypanie linii kablowych. 

 

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

brak 

 

6.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych :  

- praca w pobliżu napięcia, 

 

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników zgodnie z ustawą o bhp :     

- instruktaż ogólny dotyczący przestrzegania przepisów bhp, 

- instruktaż stanowiskowy, w tym wskazanie istniejących i przewidywanych 

  zagrożeń w miejscu pracy, 

 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia :  

- zapewnienie stałej dostępności do systemów łączności, 

- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostępem osób 

  postronnych. 

9. Wpływ szkodliwości i uciążliwości dla działki sąsiedniej : 

-   nie występuje. 

 



10. Prace należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających 

uprawnienia budowlane w branży instalacyjno-inżynieryjnej, posiadających 

ważne zaświadczenie z przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 

11. Nie występuje zakres robót budowlanych o których mowa w art. 21a ust.2 

ustawy Prawo budowlane, obejmujące przypadki określone w § 6, ust.1-10  

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003). 

 

 

                                                                                      Konin, czerwiec 2014r. 

 

 




