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Lublin, 08-2014 r. 

……………................. 

                                                                                                                                                       (miejscowość, data) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” – tekst jednolity Dz. U. z 

2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późniejszymi zmianami, 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 Projekt wykonawczy w zakresie kanalizacji deszczowej dla 

„REMONTU UKŁADU ULIC W MIEJSCOWOŚCI MODLIBORZYCE ”  
………………………………………………………………………………………………....... 

(nazwa projektu budowlanego) 

 

Modliborzyce, ul. Janowska (dz. nr ew. 317),  ul. Jagiellońska (dz. nr ew. 558),  ul. Słoneczna 

(dz. nr ew. 578; 638), ul. Leśna (dz. nr ew. 638), 318 

23-310 Modliborzyce 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa, rodzaj, adres zamierzenia budowlanego) 

 

 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ustaleniami oraz wiedzą 

techniczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant……………………………………………………………………………………….. 
(podpis, pieczęć) 

 

 

 

 

 

Sprawdzający………………………………………………………………………………….. 
(podpis, pieczęć) 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.   PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej ukła-

du ulic w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce, powiat janowski.  

Zakres opracowania obejmuje: 

  

 a) budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora głównego: 

  - DN 400 mm długości ok. 644 m, rury kielichowe lite PVC-U SN8 SDR34 

b) studni betonowych z betonu B-45 wg DIN 4034 łączonych na uszczelkę: 

  - średnicy 1000 mm 22 sztuk, (od studni S1 do S22) 

  - średnicy 800 mm 4 sztuki (S23 do S26) 

  - średnicy 1200 mm 1 sztuka (S0) 

c) studzienek ściekowych (studzienki wpustowe) z betonu B-45: 

  - średnicy 500 mm 21 sztuk, 

d) przykanalików o średnicy: 

  - DN 200x mm długości 266 m; rury kielichowe lite PVC-U SN8 SDR34 

            

2.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1. Uzgodnienia z Inwestorem 

2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

3. Projekt– branża drogowa remontu układu ulic w msc. Modliborzyce. 

4. Literatura fachowa. 

 

3.  WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA 

 

            Projekt oparto na następujących materiałach: 

       -      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z 

       późn. zmianami). 

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

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-

tuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430). 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 

129, poz. 902 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2029 z 

późn. zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, ja-

kie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód opadowych lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 

r. nr 137, poz. 984). 

 

4.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 Ulice, w których pasie drogowym umieszczono projektowany kolektor deszczowy zlokali-

zowane są w miejscowości Modliborzyce, gmina Modliborzyce, powiat janowski. Ulice zakwalifi-

kowano do dróg kategorii gminnej klasy L.  

 Obiekty znajdują się w terenie zabudowanym. Zabudowę stanowią budynki jednorodzinne 

wolnostojące, wielorodzinne oraz budynki gospodarcze.  

Grunty stanowią piaski, glina, glina piaszczysta, piaski gliniaste, piasek drobny i średni. 

 W stanie istniejącym ulice do posesji posiadają nawierzchnię bitumiczną o ubytkach spo-

wodowanych czynnikami atmosferycznymi oraz obciążeniem ruchem. Nawierzchnia wykazuje 

degradację (koleiny) głównie w rejonie zabudowy. Odwodnienie korpusu drogi nie funkcjonuje 

prawidłowo. Wody opadowe i roztopowe w sposób niekontrolowany rozlewają się  na całej na-

wierzchni asfaltowej w obrębie pasa drogowego. 

 Brak prawidłowo funkcjonującego odwodnienia ma istotny wpływ na widoczną degradację 

istniejących nawierzchni ulic. 

 W pasie drogowym ulic znajdują się drzewa liściaste przeznaczone do wycinki. 

W obrębie projektowanego odcinka kolektora deszczowego ulic Janowskiej, Jagiellońskiej, 

Placu Strażackiego i Leśnej znajdują się sieci instalacji podziemnych takie jak:  

- sieć instalacji elektrycznej napowietrznej i podziemnej,  

- sieć instalacji telefonicznej, 

- sieć gazowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej. 

Roboty przy budowie należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli instytucji 

będących administratorami wyżej wymienionych sieci.  
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5.  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 

 

5.1 Warunki techniczne projektowania  

Sieć kanalizacji deszczowej projektuje się w układzie grawitacyjnym z rur PVC kielichowych 

litych 

Montaż rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu rur. 

Rury sieci kanalizacji deszczowej należy prowadzić ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową 

projektu. 

Zgodnie z ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka aby 

jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzędnej terenu wynosiło co najmniej 1,20 m. 

Głębokość posadowienia kanalizacji deszczowej pokazano na profilu sieci, przy czym głębokość 

przykrycia przewodu powinna wynosić hz + 0,40. Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m więc 

głębokość ta nie może być mniejsza niż 1,40 m. 

Projektowana sieć jest dowiązana do istniejącej kanalizacji deszczowej w najniższym punkcie 

terenu rozpatrywanego odcinka. 

Przyjęto pochylenie początkowego odcinka istniejącego przewodu z rur betonowych średnicy 

Φ400 równe i=0,5 %. Za rzędną wyjściową przyjęto rzędną dna istniejącej studni murowanej 

równą 211,86 m n.p.m. 

Najwyższą rzędną projektowanej nawierzchni w remoncie układu ulic na trasie kolektora 

głównego jest wartość ok. 217,12 m n.p.m. Zaprojektowano kolektor z rur Φ400 mm ułożony ze 

stałym spadkiem i=0,5% zagłębiony ok. 1,7-1,9 m poniżej projektowanej nawierzchni ulic. 

Budowę obiektów liniowych należy rozpocząć od ich najniższych punktów i prowadzić w kie-

runku wzrastających rzędnych. 

Odbiornikiem wód opadowych jest istniejąca kanalizacja deszczowa. Istniejąca studnia mu-

rowana, na planie oznaczona symbolem S0 do rozbiórki. 

 

5.2  Załażenia ilościowe ścieków z wód deszczowych i roztopowych 

  

 Obliczenie objętości ścieków, które przyjęto do projektu elementów odwodnienia ulicy 

Koczorowskiej wykonano na podstawie książki „Odwodnienie dróg” autorstwa Jerzego Edela: 

 

 Q = q x F x Ψ [dm3/s] 

 q – natężenie deszczu miarodajnego wyliczone ze wzoru q=A/td
0,667

 [dm
3
/s x ha] 

 A -  współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu p=100% oraz 

 średniej rocznej wysokości opadu - dla regionów o wysokości opadów <800 mm wynosi: 

 470 

 td =10 min 

 q - 101 [dm
3
/s x ha] 
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 Ψ(nu) – współczynnik spływu dla ulic - 0,85 

 Ψ(ch+nz) – współczynnik spływu dla chodników i zjazdów - 0,75 

 Ψ(z+p) – współczynnik spływu dla zieleńców i poboczy - 0,1 

 F – powierzchnia zlewni [ha] 

 Q(nu)=101x0,4133x0,85=35,48 dm
3
/s 

 Q(nch+zj)=101x0,2012x0,75=15,24 dm
3
/s 

 Q(z+p)=101x0,1642x0,1=1,66 dm
3
/s 

 Q(ulicy Kolejowej)=101x0,0999x0,85=8,58 dm
3
/s 

 

 Q(całkowite z ulic objętych projektem)=60,96 dm
3
/s 

 

 Natężenie spływu wód deszczowych i roztopowych wynosi: Q(całkowite)=60,96 dm
3
/s 

 

Projektowana instalacja będzie pracowała w sposób ciągły. Powyższe obliczenia ozna-

czają maksymalną ilość ścieków w czasie opadu deszczu miarodajnego na całej powierzchni ulic, 

chodników, zjazdów, poboczy i zieleńców.  

 Jest to ilość odpowiadająca ilości dotychczasowej wód opadowych i roztopowych na tej 

powierzchni. Woda, która nie wyparuje i nie przeniknie przez spoiny nawierzchni z kostki bruko-

wej w miejscu opadu oraz z jezdni, będzie sprowadzana siecią kanalizacji do kolektora deszczo-

wego. Aby spływ wód deszczowych i roztopowych o obliczonym natężeniu w sposób gwaranto-

wany został podczyszczony, projektuje się separator o zdolności przepustowej NG100 dm
3
/s 

 

 5.3 Opis ogólny projektowanego rozwiązania 

  

W związku z remontem przedmiotowych ulic zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. 

Odbiór wód opadowych i roztopowych jest możliwy przez kolektor główny o średnicy 400 mm 

położony w obrębie jezdni ulic. Przebieg trasy kolektora pokazano na planie sytuacyjnym w rys.B-

003. Sieć kanalizacji deszczowej pozwoli na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

szczelnym systemem kanalizacji częściowo do istniejącego  kolektora kanalizacji deszczowej  

 

  5.4 Kolektory deszczowe  

 

 Planuje się wykonanie nowych kolektorów deszczowych z rur PVC-u litych kielichowych 

klasy S SN8 średnicy 400x11,7 [mm]. Dopuszcza się stosowanie rur PP SN8 dwuściennych kar-

bowanych. Kanały należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając mini-

malną warstwę 20 cm od spodu rury, 20 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 

20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. Stopień 
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zagęszczenia osypki powinien wynosić ID=0,7 lub wskaźnik zagęszczenia Is≥0,97. Pozostała 

warstwę położną nad kolektorem wykonać z piasku (dopuszcza się stosowanie gruntu rodzimego 

pod warunkiem spełnienia wymaganego zagęszczenia).  

  

        5.5 Studnie rewizyjne oraz studzienki ściekowe z przykanalikami 

 

 Projektowanych kolektor deszczowy należy ująć w studnie rewizyjne średnicy 1000 mm 

betonowe szczelne z dnem wykonane z betonu B45 ustawione na warstwie mieszanki żwirowo-

piaskowej 0/31,5 mm grubości 15 cm. Studzienki z  prefabrykowanych elementów betonowych 

wykonać zgodnie z PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne, z wtopionymi uszczelkami na złą-

czach elementów betonowych oraz przejściach rur przez ściany. 

Na płytach pokrywowych studzienek osadzić żeliwne wpusty z rusztami typu ciężkiego. 

 Na końcu kolektora kanał deszczowy należy zakończyć studnią średnicy 1200 mm wyko-

naną w w/w technologii (podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej). 

 Zastosowano włazy żeliwne typu ciężkiego 40 t średnicy 600 mm. 

 Studzienki ściekowe (wpustowe) betonowe B-45 średnicy 450 mm z wpustem uliczny 40 t 

oraz osadnikami minimum 80 cm poniżej dna przykanalika z rur PCV-u klasy S SN8 średnicy 

200x5,9 [mm]. 

 Przykanaliki należy układać na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewniając mini-

malną warstwę 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu rury. Zasypkę wykonywać warstwami 

20-30 cm dobrze zagęszczając mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury. 

  

  5.6 Roboty ziemne, kolizje 

 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasę należy wytyczyć w terenie. Roboty prowa-

dzić w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z przedmiarem. W czasie wyko-

nywania robót mogą pojawić się instalacje niewykazane na planie. Wszystkie odsłonięte podczas 

wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych urządzenia podziemne należy zabezpie-

czyć przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Prace zabezpie-

czające wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyżowaniach z 

kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecią gazową wykonać ręcznie ze szczególną ostroż-

nością.  

 W miejscu stwierdzenia kolizji z przyłączami kanalizacji sanitarnej, przyłącze należy prze-

budować zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzgodnieniu sposobu przebudowy z Inspekto-

rem nadzoru. 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur kanałowych powinny być prowadzone zgod-

nie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 
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Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykona-

nia” oraz PN-EN 1610. 

Zgodnie z Instrukcją montażu rur, szerokość wykopu pod rury u podstawy winna wynosić min. : 

-dla rur o średnicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m. 

   

 5.7 Roboty odwodnieniowe 

  

 Na czas wykonywania robót montażowych, betonowych i izolacyjnych wykopy należy 

utrzymać w stanie suchym za pomocą pomp będących w dyspozycji Wykonawcy. Wodę należy 

odprowadzić do istniejącego rowu po uzyskaniu zgody administratora. 

          

 5.8 Oczyszczenie i pogłębienie istniejącego rowu.  

 Rów będący odbiornikiem wód opadowych i roztopowych dla projektowanej kanalizacji 

deszczowej zlokalizowany na działce nr 318, należy oczyścić, pogłębić o około 0,60 m i umocnić 

prefabrykatami na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm na długości około 31 m, zachowując 

pochylenie minimalne 0,2%. Odtworzony rów odwadniający połączyć wpustem ulicznym miesza-

nym ze studnią rewizyjną S0.  

  

 5.9 Dodatkowe wytyczne eksploatacyjne 

 

 Eksploatację kanalizacji powinny prowadzić wyspecjalizowane służby przeszkolone w tym 

zakresie, a w szczególności w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-

sami. 

 Ze względu na minimalne spadki kanałów kanalizacyjnych (około 0,5 %) należy przewi-

dzieć w okresie pracy instalacji ich płukanie. 

 

5.9 Próba szczelności rurociągów o przepływie grawitacyjnym 

Należy poddać próbie szczelności rurociągi pomiędzy studniami rewizyjnymi oraz studzienki. 

Wymagane ciśnienie próbne wynosi Pmin = 10kPa = 1,0 m słupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m 

słupa wody. Temperatura wody wypełniającej rurociąg podczas próby: Tśr. = 20°C + ΔT; 

ΔT<10°C. 
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PLAN SYTUACYJNY 

RYS. B-003 ark. 1/2 

Skala 1:500 
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PLAN SYTUACYJNY 

RYS. B-003 ark. 2/2 

Skala 1:500 
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