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B. ZAŁĄCZNIKI  
 

1. Pismo Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znak  
TE/MD/868/8628/2015 z dnia 07.10.2015r. – warunki techniczne budowy  

2. Decyzja nr 131/LU/2015 MZUiM Chorzów – pismo znak GI/BP/7331/331/000/15 z dnia 06.10.2015r. – zgoda 
na zajęcie pasa drogowego i warunki techniczne zajęcia. 

3. Uzgodnienie projektu Budowy sieci wodociągowej w ul. Świerkowej, Lawendowej - pismo MZUiM Chorzów 
znak GI/BP/7331/331_02/000/15 z dnia 02.12.2015r. 

4. Pismo UM Chorzów znak GN-I.6847.72.2015.ZK z dnia 01.12.2015r. - zgoda na udostępnienie terenu 
5. Pismo UM Chorzów znak GN-I.6847.72.2015.ZK z dnia 28.12.2015r. - zgoda na udostępnienie terenu 
6. Pismo UM Chorzów znak GN-I.6847.72.2015.ZK z dnia 11.07.2017r. - zgoda na udostępnienie terenu 
7. Protokół z przeprowadzenia narady koordynac. nr 24, pismo znak GN.IV.6630.111.2015 z dnia 16.12.2015r. 
8. Wypisy z rejestru gruntów 
9. Pismo UM Chorzów znak GN-III.6125.7.2017.KA z dnia 03.07.2017r. - odrolnienie działek 
10. Pismo UM Chorzów znak GN-III.6125.9.2017.KA z dnia 21.07.2017r. - odrolnienie działek 
11. Wypis z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla terenu 

położonego w rejonie ul. Lawendowej i Świerkowej w Chorzowie 
12. Pismo Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znak  

TT/TB/953/9934/2016 z dnia 07.02.2017r. – uzgodnienie projektu wykonawczego 
13. Kopie uprawnień projektowych i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

 

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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1. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
W rejonie ulic Świerkowa, Lawendowa, Wrzosowa w Chorzowie znajdujących się na północ od 
ulicy Siemianowickiej rozwija się obecnie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Dalej na 
północ zgodnie z zapisami w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO będzie powstawało budownictwo mieszane. Planowane jest również 
przedłużenie ulicy Wschodniej w kierunku północnym, dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
tego rejonu. 
W związku z takimi inwestycjami Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. zdecydowało o wykonaniu uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego 
zapewniającego dostawę wody i odbiór ścieków z przyległych działek oraz terenów, które 
zostaną zagospodarowane w przyszłości. Cześć uzbrojenia została już wykonana, część 
została zaprojektowana i będzie wykonana w najbliższej przyszłości. 
Obecnie projektowana jest inwestycja pod nazwą ”BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PROJEKTOWANYM 
PRZEDŁUŻENIU ULICY WSCHODNIEJ  W CHORZOWIE”, w ramach której zaplanowano 
budowę dalszych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  
 

Niniejszy projekt (Etap II) obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż 
planowanego przedłużenia ulicy Wschodniej od studni KS2 do studni KS1 - kanalizacja 
sanitarna i  od punktu W4a do punktu W1 - wodociąg. 
Pozostała część inwestycji została ujęta w wykonanym już odrębnym projekcie  
(Etap I). 

1.2. Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

− zlecenie Inwestora 
− mapy do celów projektowych 
− wizja lokalnej w terenie 
− inwentaryzacji terenowej w niezbędnym zakresie 
− aktualnych norm i przepisów 
− Warunków technicznych wydanych przez ChŚPWiK Sp. z o.o. pismem znak 

TE/MD/868/8628/2015 z dnia 07.10.2015r. 
− uzgodnionego projektu budowlanego 

 
W przedmiotowym rejonie będą realizowane roboty drogowe oraz budowa innego uzbrojenia, a 
projekty tych robót są przedmiotem odrębnych opracowań wykonywanych przez inne biura 
projektowe. 

1.3. Inwestor 
CHORZOWSKO - ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI SP. Z O.O. , UL. SKŁADOWA 1, 41-500 C HORZÓW 

2. LOKALIZACJA, INFORMACJA O TERENIE, ZIELE Ń. 

2.1. Warunki gruntowo-wodne 
Warunki geologiczne dla tego terenu, zostały określone w „OPINII GEOTECHNICZNEJ"  

nr  2434/15 sporządzonej w październiku 2015 roku przez uprawnionego geologa mgr Adam 
Kopański - nr upr. geolog. 070536, mgr Bartłomiej Kopański -  nr upr. geolog. XI-0068, XII-0061  
- P.P.H.U "GEOBUD" Sp. z o.o.  Katowice, ul. Sikorskiego 34 

 

W budowie geologicznej omawianego terenu rozpoznanej do głębokości 4,0 m biorą udział 
utwory czwartorzędu oraz karbonu. Czwartorzęd reprezentowany jest przez  eluwia utworów 
karbońskich i triasowych. Są to głównie gliny i pyłów z przewarstwieniami piasków. Miąższość 
czwartorzędu jest zróżnicowana i wynosi od 0,7 do ponad 4,0 m. Karbon reprezentowany jest 
przez warstwy rudzkie, wykształcone głównie  jako piaskowce oraz podrzędnie jako iłowce i 
mułowce z pokładami węgla. W partii stropowej są one zwietrzałe. 

W podłożu badanego terenu występują grunty  rodzime o zróżnicowanym wieku oraz 
litologii, wobec czego na przekrojach wydzielono je w postaci następujących warstw 
geotechnicznych: 
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Warstwa Ia  - reprezentowana jest przez grunty spoiste nieskonsolidowane,  określane wg 
normy symbolem „C”. Są to gliny piaszczyste, gliny pylaste oraz pyły o konsystencji twardo-
plastycznej o średnim stopniu plastyczności IL = 0,10. Zgodnie z PN-B-06050:1999 są to grunty 
kategorii urabialności 3-4. 

Warstwa Ib  - to również nieskonsolidowane gliny oraz pyły, ale o konsystencji plastycznej o 
średnim stopniu plastyczności IL = 0,30.  Kategoria urabialności 3-4 

Warstwa IIa  - zbudowana jest z  gruntów niespoistych,  wykształconych jako piaski 
średnioziarniste, miejscami lekko zaglinione.  Piaski te określa się jako średnio zagęszczone o  

średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Kategoria urabialności 3 
Warstwa IIb  - to również średnio zagęszczone  grunty niespoiste, ale  wykształconych jako 

piaski drobnoziarniste oraz paski średnioziarniste warstwowane piaskami drobnymi. Kategoria 
urabialności 3 

Warstwa III  - reprezentowana jest przez wietrzeliskowe grunty spoiste skonsolidowane,  
określane wg normy symbolem „B”. Są to gliny pylaste na pograniczu pyłów o konsystencji pół 
zwartej o średnim stopniu plastyczności IL = 0,10. Kategoria urabialności  4 

Warstwa IV  - zbudowana jest z mułowców.  Pod względem geotechnicznym jest to 
skała miękka, średnio spękana o wytrzymałości na ściskanie Rc < 5 MPa.  Kategoria 
urabialności 6 - 7 

Warstwa V  - zbudowana jest z węgla.  Pod względem geotechnicznym jest to skała miękka, 
mocno spękana o wytrzymałości na ściskanie Rc < 5 MPa. Kategoria urabialności  6 

a) Podłoże badanego terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Budują go 
nośne i mało ściśliwe piaski (w-wa IIa, IIb) i mułowce (w-wa IV),  nośne i średnio ściśliwe 
gliny i pyły twardoplastyczne (w-wa Ia, III) i węgiel (w-wa V) oraz mniej nośne i bardziej 
ściśliwe gliny oraz pyły o konsystencji plastycznej (w-wa Ib).  

b) W trakcie prowadzonych badań terenowych w żadnym z otworów odwierconych do 
głębokości 4,0 m nie nawiercono wody gruntowej. Biorąc jednak pod uwagę układ warstw 
gruntów oraz bardzo suchy rok hydrologiczny, nie można wykluczyć okresowego 
pojawiania się wody w lokalnych warstwach piasków, szczególnie po roztopach 
wiosennych lub po okresie długotrwałych opadów atmosferycznych. 

c) Na podstawie przeprowadzonych badań warunki gruntowo-wodne określa się generalnie 
jako proste, a projektowane obiekty zalicza się wg projektanta do II kategorii 
geotechnicznej.  

d) W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w 
wykopach z uwagi na łatwo uplastyczniające się grunty spoiste. 

e) W przypadku odkrycia wykopem warstwy węgla, należy go odizolować od dostępu 
powietrza warstwą chudego betonu w celu niedopuszczenia do samozapłonu. 

W pracach projektowych należy uwzględnić lokalną sytuację górniczą. 
2.2. Informacje o warunkach górniczych i zieleni. 

Obszar objęty inwestycją zlokalizowany jest w granicach rejonu „Prezydent" KW S.A. 
Oddziału KWK „Halemba-Wirek". Na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. jest to teren górniczy „Kochłowice - 
Świętochłowice - Chorzów". 

W przedmiotowym rejonie eksploatację pokładów na zawał i podsadzkę. Eksploatację 
zakończono w 1971r.  Oddział KWK „Halemba - Wirek" nie planuje eksploatacji górniczej, która 
swoim zasięgiem objęłaby przedmiotowy obszar. 

Obszar znajduje się poza wpływami eksploatacji o charakterze ciągłym. 
 

Na rozpatrywanym terenie występują pojedyncze drzewa. Elementy zieleni wysokiej nie kolidują 
z projektowaną inwestycją, w związku z czym nie ma potrzeby ich usuwania. Uszkodzone 
nawierzchnie trawiaste zostaną odtworzone po zakończeniu robót. 
Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2.3. Obszar oddziaływania obiektu 
Projektowane sieci wodociągowe i  kanalizacji sanitarnej projektowane są zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U.2015.139 z późniejszymi zmianami). Sieci zlokalizowane będą zgodnie z zapisami 
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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MIASTA CHORZÓW DLA TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE UL. SIEMIANOWICKIEJ W 
CHORZOWIE, w liniach rozgraniczających trasy komunikacyjne, za wyjątkiem odcinka sieci 
położonych na działce nr 2095/103 będącej działką pod zabudowę domu jednorodzinnego 
własność osoby prywatnej. Lokalizację na tej działce wymusza ukształtowanie terenu i 
konieczność zapewnienia grawitacyjnego spływu ścieków sanitarnych.  
Lokalizacja sieci obejmuje działki nr 902/24, 914/24, (k.m. 2); 2006/106, 2012/103, 2247/110, 
2074/107 (k.m. 1) Jednostka ewidencyjna: 246301_1, M. CHORZÓW, obręb 0001. 
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza obszar w/w działek.  

3. STAN ISTNIEJĄCY. 

Na rozpatrywanym terenie zostało już wykonane częściowe uzbrojenie - wykonano gazociąg i 
kabel elektroenergetyczny, a w przyległych ulicach (Świerkowa) także wodociąg i kanalizację 
deszczową. Zostały również zaprojektowane uzbrojenie w kable oświetleniowe, dalsze odcinki 
kanalizacji, a z rozbudowy w trakcie opracowania są projekty przedłużenia ulicy Świerkowej i 
Wschodniej. Istniejące sieci wodociągowe są nowe i wykonane z rur PE. Wzdłuż planowanego 
przedłużenia ulicy Wschodniej nie występuje obecnie żadne uzbrojenie. 

4. OPIS ROZWIĄZAŃ. 

Przebieg projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rys. nr 1 – 
Projekt zagospodarowania terenu i rys. nr  2 - Projekt zagospodarowania terenu - plansza 
zbiorcza 

4.1. Wodoci ąg 
Dla zapewnienia prawidłowego zaopatrzenia w wodę przedmiotowego rejonu zaprojektowano 
ułożenie nowych wodociągów z rur PE ø 225, ø 160 i ø 125 SDR 11. W ramach niniejszego 
projektu zostaną ułożone rury ø 225 PE SDR 11 na odcinku od punktu W4a do punktu W1 
(koniec etapu 1 i połączenie z wodociągiem ø 225 zaprojektowanym przez AQUA RD).  
Wzdłuż planowanego przedłużenia ulicy Wschodniej projektuje ułożenie wodociągu ø 225 PE, 
który będzie przedłużeniem ujętego w wykonanym już projekcie (Projekt budowlany i 
wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej związanej z planowaną 
zabudową mieszkaniową w rejonie ulicy Wschodniej i Świerkowej w Chorzowie", AquaRD Sp. z 
o.o., styczeń 2015) wodociągu ø 225 PE (połączenie w punkcie W15.1).  
W niniejszym projekcie ujęto tylko część tego wodociągu na odcinku od punktu W1 (W15.1 wg 
projektu AquaRD) do punktu W4a. Pozostała część wodociągu została ujęta w odrębnym 
projekcie (etap 1), który został już wykonany i uzgodniony. 
Niniejszy projekt wykonany musiał zostać później ze względu na problemy z projektem 
przedłużenia ulicy Wschodniej i związanej z tym projektem procedury wydzielenia działek pod tę 
drogę (z działek nr 107, 110 - będących własnością osób prywatnych).  
W punkcie W4a zabudowany będzie pełny węzeł zasuw - na głównym ciągu DN200, a na 
odgałęzieniu DN100, a w punkcie W1 na głównym ciągu DN200,  na odgałęzieniu DN160, z tym 
że zasuwy DN200 i zasuwa DN160 zostały ujęte w projekcie AquaRD, a w niniejszym projekcie 
ujęto tylko kołnierz do połączenia z zasuwą DN200.  
W punkcie W1.3 zaprojektowano umieszczenie hydrantu podziemnego DN80, który zapewni 
ochronę ppoż. oraz może służyć do odwodnienia odcinka wodociągu ø 225. 
Od projektowanych wodociągów w przyszłości zostaną wykonane przyłącza do przyległych 
budynków jednorodzinnych. 
 

Długo ści projektowanych wodoci ągów : 
� ø 225 PE - 123,0 mb,  

4.2. Kanalizacja sanitarna 
Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie ścieków z przedmiotowego terenu 
projektuje się do zaprojektowanej w odrębnym opracowaniu („Projekt budowlany i wykonawczy 
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej związanej z planowaną zabudową 
mieszkaniową w rejonie ulicy Wschodniej i Świerkowej w Chorzowie", AquaRD Sp. z o.o., 
styczeń 2015) kanalizacji sanitarnej ø 315 przebiegającej w ulicy Wschodniej.  
Niniejszy projekt obejmuje odcinek kanalizacji od studzienki włączeniowej KS1 (S16 wg projektu 
AquaRD, lub k-356 nr studzienki po zrealizowaniu) do studzienki KS2 gdzie zakończono projekt 
kanalizacji w ramach etapu 1.  
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Wzdłuż planowanego przedłużenia ulicy Wschodniej trasę kanalizacji sanitarnej poprowadzono 
zgodnie z wytycznymi projektanta drogowego, pod nawierzchnią ścieżki rowerowej, po 
wschodniej stronie pasa drogowego.  
Na projektowanym odcinku zabudowane zostaną 3 studnie betonowe ø 1200 i jedna studzienka 
inspekcyjna ø 600, z tworzywa sztucznego. 
Miejsce włączenia projektowanej kanalizacji pozostawiono niezmienione - do studni S16 (KS1 - 
pierwotna propozycja wg projektu AquaRD). Aby to włączenie było możliwe należy wprowadzić 
zmianę rzędnych kanalizacji deszczowej na odcinku D14 - D15 ujętą w projekcie BUDOWA 
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z TERENU OBEJMUJĄCEGO PÓŁNOCNĄ CZĘŚĆ 
ULICY WSCHODNIEJ DO STAWU HUTNIK NA TERENIE WPKiW W CHORZOWIE  
OPRACOWANIE - AQUA RD 01-2015r.  RYSUNEK NR AQU-45004-14-T-003 
Włączenie do studni S15 okazało się niemożliwe ze względu na zaprojektowaną kanalizację 
deszczową ø 800 (wg założeń pierwotnych miała to być kanalizacja ø 400) prowadzoną w 
przedłużeniu ulicy Wschodniej od strony północnej.  
 
Długo ści projektowanej kanalizacji : 

� ø 315 PVC - 126,0 mb  
 

Roboty instalacyjne kanalizacji i wodociągu oraz drogowe należy skoordynować w taki sposób 
aby cały proces budowy przebiegł sprawnie bez wykonywania niepotrzebnych robót.  
 

Na czas wykonywania robót w przedłużeniu ulicy Wschodniej, jeżeli zajdzie taka potrzeba 
zastosować tymczasową organizację ruchu, zapewnić dojazd do posesji przez zastosowanie 
odpowiednich kładek, lub przez sąsiednie działki, a miejsca prowadzenia robót odpowiednio 
oznakować.  

5. MATERIAŁY. 

5.1. Wodoci ągi 
Rurociągi: 

- sieć wodociągowa - rury PE 100 HD, szeregu SDR 11 na ciśnienie PN 1,6 MPa, łączone 
przez zgrzewania doczołowe 

- kształtki PE wykonywane metodą wtryskową; nie dopuszcza się stosowania kształtek 
segmentowych, 

Armatura na sieci: 
- zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, równoprzelotowe, typu F5, z miękkim 

uszczelnieniem klina, wyposażone w obudowy teleskopowe i żeliwne skrzynki do zasuw. 
Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2, PN 10; 

- hydrant p.poż. podziemny DN 80 z podwójnym zamknięciem oraz samoczynnym 
odwodnieniem, ustawiony na kolanie dwukołnierzowym ze stopką i bloku betonowym 

 

Stosowana armatura musi posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne i wewnętrzne 
powłoką z farby epoksydowej, nakładanej metodą proszkową, o grubości min. 250 µm. 
W połączeniach kołnierzowych stosować uszczelki z wkładkami metalowymi. Stosowane śruby, 
nakrętki, podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy 
owinąć folią termokurczliwą. Przy montażu skrzynki zasuwowej należy zwrócić uwagę na 
odległość min. 16 cm dolnej pokrywy skrzynki od wystającego trzpienia zasuwy.  

5.2. Kanalizacja 
Rurociągi: 
Sieć kanalizacyjną (grawitacyjną) zaprojektowano z rur PVC-U ze ściank ą lit ą dla kanalizacji 
zewnętrznej typ ciężki klasy S - SDR 34; SN8, z wydłużonym kielichem, łączonych na kielich z 
uszczelką gumową o średnicach  ø315, ø 200. Rury muszą posiadać, dopuszczenie do 
stosowania na terenie objętym szkodami górniczymi do IV kategorii, oraz trwałe oznaczenia na 
powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej, pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację. 
Nie wyklucza się zastosowania innej technologii rur dla kanalizacji zewnętrznej. Należy jednak 
zwracać uwagę na jednorodność materiałową wszystkich elementów systemu kanalizacyjnego, 
oraz na wymóg Inwestora, że rury powinny być ze ścianką litą. 
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Studnie kanalizacyjne 
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe ø1200mm , wg normy PN-EN 1917:2004 
wykonane z betonowych elementów prefabrykowanych - dno studni monolityczne, z kinetą, 
kręgi pośrednie, pierścienie dystansowe. Kręgi wyposażyć fabrycznie w stopnie włazowe. 
Wszystkie elementy betonowe (oprócz pierścieni dystansowych łączonych przy użyciu zaprawy 
cementowej) łączone pomiędzy sobą za pomocą uszczelek gumowych. 
Zwieńczenia studni przy pomocy zwężki asymetrycznej (krąg koniczny). 
W ścianach studzienki osadzić fabrycznie króćce połączeniowe lub wywiercić otwory do 
osadzania uszczelek. Włączenia kanałów do studzienek należy wykonać jako elastyczne 
i szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. 
Dla studzienek usytuowanych w chodnikach i w ścieżkach rowerowych (KS1.2, KS1.3, KS1.4, 
KS1.5) zastosować  włazy z żeliwa szarego, bez wkładki tłumiącej, ø 600  typu D400.  
Wszystkie włazy muszą mieć logo Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, wg wzoru ustalonego z 
Inwestorem.  
Należy stosować włazy spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów 
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością" oraz posiadające certyfikat wydany 
przez Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Odlewnictwa; 
 

Zaprojektowane rury kanalizacyjne i studzienki wykonane z tworzyw sztucznych nie wymagają 
zabezpieczeń antykorozyjnych. Natomiast konstrukcje betonowe i żelbetowe studzienek 
kanalizacyjnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie roztworem 
bitizolu RiP. 
 

Zastosowane do realizacji urządzenia i materiały powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce 
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 
z dnia 30 kwietnia 2004 r.) to znaczy wyrób powinien być oznakowany znakiem CE albo 
oznakowany znakiem budowlanym B albo posiadający aprobatę techniczną COBRTI „Instal”. 

6. OBLICZENIA 

6.1. Obliczenia zapotrzebowania zimnej wody 
Zapotrzebowanie wody zimnej do celów socjalnych 
Ilość działek  – 19 
Ilość mieszkańców - przyjęto 4 mieszkańców na 1 działkę  = 19*4 = 76 
Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca q = 130,0 l/db 
Średnio dobowe zapotrzebowanie wody 
QSrd = 76*130 = 9 880,0 l = 9,9 m3 
Dobowe maksymalne zapotrzebowanie wody 
Qd maks = Q*Nd;  Nd=1,5 
Qd maks = 14,85 m3/db 
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody 
Qh maks = Qd maks * Nh/T;  Nh=2,5, T=20 h 
Qh maks = 1,85 m3/h = 1850,0 l/h 
 

Przepływ obliczeniowy  
Przepływ obliczeniowy wody socjalnej q [l/s] przy Σqn=31,92 > 20  wynosi:  
Qs = 1,7*( Σqn)0,21 – 0,7 [l/s] 
 

Σqn = 19 * 1,68 = 31,92       Qs = 2,82 [l/s]  
 

Zapotrzebowanie wody do celów ppo ż. 
 

Zapotrzebowanie wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru ustalono przy jednoczesności 
działania dwóch hydrantów zewnętrznych DN80 zabudowanych na miejskiej sieci 
wodociągowej o wydajności q = 10,0 l/s   
    Qppoż = 2*10,0 l/s = 20,0 l/s 
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6.1. Bilans ścieków sanitarnych 
Na podstawie danych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjęto że na 
przedmiotowym terenie przewiduje się zabudowę mieszaną na obszarze ok. 15 ha, i zabudowę 
jednorodzinną na obszarze 2,6 ha. 
Przyjęto gęstość zaludnienia i oszacowano ilość ścieków sanitarnych. 
 
BILANS ŚCIEKÓW SANITARNYCH - SZACUNKOWY  

L
p Obiekt 

Powi
erzc
hnia 
[ha] 

Gęst
zalu
dn[M
/ha] 

ilość 
miesz 

Q 
Jedn 

Qd 
[m3/h] Nd 

Qd 
max 

[m3/h] Nh 

Qh 
max 

[m3/h] 

Qh 
max 
[l/s] 

Q 
infilt 
[l/s] 

Q 
przypa
d [l/s] 

Q całk 
max 

1 
Zabudowa 
mieszana 15 250 3750 160 600 1,3 780 1,8 58,50 16,25 1,5 7,5 25,25 

2 

Zabudowa 
jednorodzi
nna 2,6 50 130 100 13 1,5 19,5 1,8 1,46 0,41 0,26 1,3 1,97 

3 SUMA                         27,22 
                             l/s  
 
Dla wyliczonej ilości ścieków sanitarnych przyjęta średnica głównego ciągu kanalizacji - 
ø 315PVC jest wystarczająca i zapewni prawidłowy odbiór ścieków. 
 

7. POSADOWIENIE RUROCIĄGÓW I ZASYPKA WYKOPU. 

Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:1999. Trasę 
wodociągu w terenie wytyczyć wg załączonych współrzędnych geodezyjnych. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu nie dopuszczać do przekroczenia projektowanej 
rzędnej dna wykopu. Zaleca się ręczne wyprofilowanie dna wykopu. Wykop należy 
zabezpieczyć przed stagnowaniem w nim wody opadowej. Szerokość wykopu musi 
zabezpieczać przynajmniej 30,0 cm przestrzeni roboczej po każdej stronie rury.  
Przy głębokościach wykopu powyżej 1,0 projektuje się wykonanie wykopu szalowanego, 
umocnionego szalunkami systemowymi skrzynkowymi, w które są wyposażone firmy 
budowlane (np. szalunki Krings Verbau). 
Najczęściej spotykane wymiary szalunków: 
Długość segmentu    - 3 ÷ 4 m. 
Wysokość płyty podstawowej  - 2 ÷ 4 m. 
Wysokość płyty nadstawkowej - 1 ÷ 2 m. 
Rozstaw płyt szalunkowych do - 3 m. 
Przy doborze typu szalunku należy kierować się wysokością dolnej rozpory oraz ciężarem 
szalunku. W miejscach gdzie wodociąg i kanalizacja prowadzone są równolegle do siebie, w 
bliskiej odległości, wykonać jeden szerszy wykop i ułożyć najpierw głębiej położone uzbrojenie 
(kanalizację) a po częściowym zasypaniu układać wodociąg.  
W miejscach posadowienia studni kanalizacyjnych wykop należy lokalnie poszerzyć do 
szerokości umożliwiającej zabudowę tych studni. 
Wykopy należy zabezpieczyć barierkami, odpowiednio oznakować, a w nocy zapewnić 
oświetlenie. 
Przed wykonaniem podsypki piaskowej pod rury w miejscu występowania węgla kamiennego 
należy wykonać stabilizację gruntu cementem portlandzkim 35, w proporcjach 1:10, do 
głębokości 25cm poniżej dolnego poziomu podsypki pod rurociągi. Alternatywnie można 
wykonać wykop głębszy o ok. 1 m (usuwając całą zalegającą warstwę węgla) i zasypać 
piaskiem zagęszczając do wartości ID > 0,5. 
Posadowienie rur wykonać na zagęszczonej podsypce piaskowej (wskaźnik zagęszczenia nie 
mniejszy jak 0,92 - 0,96 zmodyfikowanego modułu Proctora) o grubości 20 cm Obsypkę rur 
należy wykonywać warstwami piasku o grubości 0,15 m zagęszczając każdą warstwę wykopu 
do wysokości 30cm nad wierzch rury (wskaźnik zagęszczenia nie mniej niż 0,95).  
Po częściowym zasypaniu, rur nad wodociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjną w kolorze 
niebieskim, z nadrukiem „Uwaga wodoci ąg". 



str. nr 9 

Dla zapewnienia możliwości wykrywania położenia przewodu wodociągowego w przyszłości, 
należy ułożyć nad wodociągiem  drut lokalizacyjny Cu DY 2,5 mm2. Drut należy wyprowadzać 
do skrzynek zasuwowych i hydrantowych w sposób pokazany na rysunku. 
Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem do wysokości dolnej warstwy podbudowy drogi lub 
chodnika.  
Dalszą część wykopu należy zasypać wydobytym wcześniej urobkiem z wykopów, w taki 
sposób aby na ostatnią warstwę, do wyrównania z istniejącą nawierzchnią zastosować materiał 
z istniejącej podbudowy i nawierzchni. Umożliwi to ewentualny ruch samochodowy do czasu 
wykonania docelowej nawierzchni.  Odbudowę naruszonych nawierzchni należy wykonać wg 
założeń podanych w dalszej części opisu.  
W przypadku lokalizowania skrzynek zasuwowych i hydrantowych w terenach zielonych w celu 
stabilnego ich montażu należy stosować specjalne prefabrykaty betonowe na górę skrzynki 
(zamiast obrukowania). Miejsce montażu zasuw, hydrantów należy trwale oznaczyć zgodnie z 
normą.  
Zasuwy przy hydrantach i na odgałęzieniach oraz hydranty należy umieszczać na blokach 
betonowych.  
Po wykonaniu docelowych nawierzchni należy uwzględnić dostosowanie rzędnych włazów i 
skrzynek zasuwowych i hydrantowych do nowych rzędnych i rodzaju nawierzchni. 
Należy dążyć do tego żeby projektowane uzbrojenie zostało wykonane przed wybudowaniem 
nawierzchni drogowych planowanego przedłużenia ulicy Wschodniej, co pozwoli uniknąć 
konieczności wykonywania jej odbudowy.  
 

W miejscach wyst ępowania uzbrojenia obcego nale ży wykona ć wykopy kontrolne w celu 
dokładnego ustalenia rz ędnych poło żenia. 

8. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE, DEZYNFEKCJA. 

Po zmontowaniu rurociągu przeznaczonego do oddania do eksploatacji, należy go dokładnie 
oczyścić z części stałych i resztek ziemi, a następnie przeprowadzić próbę szczelności na 
ciśnienie próbne p = 1,0 MPa, zgodnie z normą  PN-EN 805:2002. Odcinek można uznać za 
szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym, w czasie 30 min. nie 
będzie spadku ciśnienia.  
Po dodatniej próbie szczelności przewód należy poddać płukaniu wodą czystą wykorzystując 
przy tym ciśnienie wody w magistrali wodociągowej. Prędkość przepływu czystej wody powinna 
być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynieść 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić 
ponowne płukanie. Przeprowadzić badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody. 
 

9. SKRZYŻOWANIA Z INNYM UZBROJENIEM. 

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym projektuje się wg poniżej 
przedstawionych zasad. 

9.1. Skrzy żowania z kablami energetycznymi. 
Projektowane uzbrojenie układane będzie na głębokości ok. 1,5 m i niżej, czyli min. o ok. 0,7 
÷0,8 m poniżej typowej rzędnej posadowienia kabli elektroenergetycznych. Stąd więc każde 
skrzyżowanie projektowanego uzbrojenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi 
wymagać będzie zabezpieczenia wg przedstawionych poniżej zasad.  
 

Przed przystąpieniem do robót należy trasy wszystkich kabli wyznaczyć i oznakować zgodnie 
z „Wytycznymi stosowania i eksploatacji ochrony przeciwporażeniowej”. Wykop pod rurociąg 
w rejonie kabli w odległości mniejszej niż 2m, należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
właściciela. 
W pierwszej fazie wykonać wykop do rzędnej kabla dla założenia rury ochronnej. Na istniejące 
kable energetyczne należy nałożyć rury dwudzielne PE o długości min. 1,5m, tak aby końce 
rury ochronnej wystawały min. 50cm poza obrys wykopu. Dla kabli WN, SN zastosować rury 
dwudzielne PE o średnicy ø 160 a dla kabli NN rury dwudzielne PE o średnicy ø 110. Końce rur 
ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową wodoodporną na głębokość max 0,30m. 
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W przypadku gdy kabel nie przebiega po linii prostej należy po odkopaniu wyprostować go 
i dopiero nałożyć rurę ochronną, lub użyć kolan dzielonych typu KF PS o odpowiedniej średnicy, 
dostarczanych przez producenta rur ochronnych. 
W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej niż 1,5m rurę ochronną podwiesić 
poprzez podwiązanie strzemionami z linek sizalowych gr. 6mm owiniętej trzykrotnie , z końcami 
splecionymi w sposób trwały do belki wykonanej z dwóch ceowników NP 120 zespawanych 
wzdłużnie. Dodatkowo ułożyć wzdłuż wykopu krawędziaki 14x14 cm stanowiące podparcie 
belki. Podparcie końców belki powinno być nie mniejsze niż 80cm. Rozstaw linek max. 50cm. 
Po podwieszeniu rury z kablem należy uzupełnić szalunek wykopu i przystąpić do ręcznego 
pogłębiania wykopu pod projektowane uzbrojenie do projektowanej rzędnej z równoczesnym 
wykonywaniem obudowy wykopu. 
Po ułożeniu rurociągu w możliwie krótkim czasie wykop w rejonie kabla zasypać, przestrzeń 
pod rurą ochronną zasypać piaskiem i ubić, zdemontować ewentualne podwieszenia, obsypać 
piaskiem 20cm ponad wierzch rur i ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze czerwonym nad 
kablami SN, WN i w kolorze niebieskim nad kablami NN. 
Zasady prowadzenia robót 

a. Min. 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten fakt w TAURON Dystrybucja 
Serwis S.A. w Chorzowie ul. Olszewskiego 1 i uzgodnić harmonogram niezbędnych 
wyłączeń kolidujących kabli 

b. Wykop pod rurociąg w rejonie kolidujących kabli należy prowadzić ręcznie i pod 
nadzorem ich właściciela 

c. W przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej oznaczającej kolidujący kabel należy ją 
wymienić na taką samą (np. gr. 0,5mm szerokość 200mm). Taśmę należy układać na 
wysokości 25cm nad kablem 

d. Grubość podsypki i obsypki z piasku dla zabezpieczanego kabla winna wynosić min. 
10cm. 

e. Po wykonaniu zabezpieczeń a przed zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni należy 
dokonać odbioru robót zanikających w obecności przedstawiciela TAURON Dystrybucja 
Serwis S.A. 

f. Na czas robót należy odpowiednio oznakować przyległy teren oraz zastosować 
zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych  
Nigdy nie zostawia ć niezabezpieczonego kabla w otwartym wykopie.  

 

9.2. Skrzy żowania z kablami telefonicznymi i z kanalizacj ą teletechniczn ą. 
Ze względu na specyfikę projektowanego uzbrojenia tzn. wodociągu i kanalizacji układanych na 
głębokości od 1,5 do 1,8 m i niżej,  wszystkie skrzyżowania z uzbrojeniem teletechnicznym 
następować będą z ich położeniem nad projektowanym wodociągiem i kanalizacją. 
W obecnym stanie wykonanego już uzbrojenia, nie występują skrzyżowania z sieciami 
teletechnicznymi. Jeżeli do czasu realizacji projektowanego uzbrojenia takie sieci się pojawią to 
zabezpieczenia skrzyżowań należy wykonać wg poniżej przedstawionych zasad. 
 

W trakcie wykonywania robót należy trasy wszystkich kabli wyznaczyć i oznakować zgodnie z  
„Wytycznymi stosowania i eksploatacji ochrony przeciwporażeniowej”. Wyznaczyć i oznakować 
strefy niebezpieczne o szerokości 2 m po obu stronach kabli. Wykop pod rurociąg w rejonie 
kabli należy prowadzić ręcznie. W pierwszej fazie wykonać wykop do rzędnej kabla dla 
założenia rury ochronnej. Na istniejące kable energetyczne należy nałożyć rury dwudzielne PE 
o długości min.  1,5 m tak aby końce rury ochronnej wystawały min. 50 cm poza obrys wykopu. 
Dla kabli WN zastosować rury dwudzielne PE o średnicy 160, a dla kabli NN i  kabli 
teletechnicznych rury dwudzielne PE o średnicy 110. Końce rur ochronnych uszczelnić pianką 
poliuretanową wodoodporną. W przypadku wykonywania wykopu o szerokości większej niż 1,5 
m rurę ochronną podwiesić w sposób opisany w punkcie 9.1. 
Po ułożeniu rurociągu w możliwie krótkim czasie wykop w rejonie kabla zasypać, grunt pod rurą 
ochronną zasypać pisakiem i ubić, zdemontować ewentualne podwieszenia, obsypać piaskiem 
20 cm ponad wierzch rur  i ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym lub innym 
uzgodnionym z właścicielem uzbrojenia. 

Skrzyżowania z kanalizacj ą teletechniczn ą. 
Kanalizację teletechniczną krzyżującą się z projektowanym uzbrojeniem należy na czas robót 
zabezpieczyć poprzez założenie rury dwudzielnej PE o średnicy ø 160, a następnie  podwiązać 



str. nr 11 

strzemionami z linek sizalowych gr. 6 mm owiniętych trzykrotnie, z końcami splecionymi w 
sposób trwały do belki wykonanej z dwóch ceowników NP 120 zespawanych wzdłużnie. 
Dodatkowo ułożyć wzdłuż wykopu krawędziaki 14x14 cm stanowiące podparcie belki. 
Podparcie końców belki powinno być nie mniejsze niż 80cm. Rozstaw linek min. 50 cm. Po 
podwieszeniu kanalizacji teletechnicznej należy uzupełnić szalunek wykopu i przystąpić do 
ręcznego pogłębiania wykopu pod kanalizację do projektowanej rzędnej z równoczesnym 
wykonywaniem obudowy wykopu. Po ułożeniu kanalizacji w możliwie krótkim czasie wykop w 
rejonie kanalizacji teletechnicznej zasypać, grunt pod nią zasypać pisakiem i ubić, 
zdemontować podwieszenia, pozostawiając rurę ochronną, dwudzielną PE, obsypać piaskiem 
20 cm ponad wierzch rur  i ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym lub innym 
uzgodnionym z właścicielem uzbrojenia. 
 

W przypadku stwierdzenia miejsca gdzie występuje kanalizacja teletechniczna wielootworowa o 
ilości otworów większej niż dwa projektuje się (po potwierdzeniu tego faktu wykopami 
kontrolnymi prowadzonymi pod nadzorem pracownika właściciela uzbrojenia.) wykonanie 
przewiertu. Przewiert wykonać rurą stalową na odpowiedniej dla posadowienia wodociągu 
głębokości i następnie przeprowadzić wodociąg przez tę rurę, bez naruszania gruntu pod 
kanalizacją teletechniczną. Minimalna długość rury przewiertowej – 3m tak aby zachowane były 
minimalne odległości końców rury przewiertowej – min. 1,5 m od osi kanalizacji teletechnicznej i 
min. 1,0 m od skraju kanalizacji teletechnicznej. 

Zasady prowadzenia robót 
a. Min. 7 dni przed przystąpieniem do robót należy zgłosić ten fakt w odpowiednim 

oddziale Orange Polska S.A. i Netia S.A. 
b. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne 
c. Wykop pod projektowane uzbrojenie w rejonie kolidujących kabli należy prowadzić 

ręcznie i pod nadzorem ich właściciela 
d. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonywać pod nadzorem 

pracownika Orange Polska S.A. i Netia S.A. 
e. W przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej oznaczającej kolidujące uzbrojenie 

należy ją wymienić na taką samą (np. gr. 0,5mm szerokość 200mm). Taśmę należy 
układać na wysokości 25cm nad kablem 

f. Grubość podsypki i obsypki z piasku dla zabezpieczanego uzbrojenia winna wynosić 
min. 10cm. 

g. Po wykonaniu zabezpieczeń, a przed zasypaniem i odtworzeniem nawierzchni należy 
dokonać odbioru robót zanikających w obecności przedstawiciela TP S.A. 

h. Na czas robót należy odpowiednio oznakować przyległy teren oraz zastosować 
zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych  
Nigdy nie zostawia ć niezabezpieczonego kabla w otwartym wykopie.  

9.3. Skrzy żowania z gazoci ągami niskopr ężnymi. 
Skrzyżowania z gazociągami zaprojektowano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 
GOSPODARKI  z dnia 30 lipca 2001 r.(Dz. Ustaw Nr 97 z 2001r. poz. 1055)  i PN-91/M-34501. 
Projektowane uzbrojenie będzie się krzyżowało z gazociągami zachowując wymaganą 
odległość minimalną  0,2 m. 

 

UWAGA:  
W przedmiotowym rejonie występują sieci posiadające ważne uzgodnienia ZUDP Chorzów 
kanalizacja - k-9/2015, k-10/2015, wodociąg - w-9/2015, gaz - bez nr uzgodnień.  
W niniejszym opracowaniu uwzględniono te inwestycje. 

10. WYTYCZNE ODBUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWEJ I CHODNI KÓW. 

W przedmiotom rejonie istnieje tylko ślad polnej drogi bez nawierzchni utwardzonej. Tak 
więc nie zachodzi potrzeba odbudowy nawierzchni. 
 

11. ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA CELÓW P.POŻ. 

Projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą poniżej 25000 mieszkańców. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 
124, poz. 1030), wymagana ilość wody do celów p.poż dla jednostki osadniczej do 25000 
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mieszkańców wynosi 20 dm3/s.  Zaprojektowany wodociąg ø 225 PE zapewni zaopatrzenie w 
wodę do celów przeciwpożarowych obiektów zlokalizowanych przy projektowanej drodze nie 
mniej jak 20,0 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,20 MPa.  
Zaprojektowano montaż 1 hydrantu podziemnego ze względu na jego usytuowanie w chodniku i 
ścieżce rowerowej.  

12. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU. 

Projektowane przewody powinny być układane w gruncie zgodnie z wytycznymi producentów 
rur, oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie wykonawstwa sieci 
z danego materiału.  
Całość robót prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, następującymi normami i 
normatywami: 
- PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych   

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” 
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 

ich części składowych 
- PN-EN 1917:2004. Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
- „Projektowanie i zasady układania w gruncie rur  opracowane przez producenta rur”, 
- „Instrukcja Wykonania, Odbioru, Eksploatacji, i Napraw Instalacji Rurociągowych 

opracowaną przez producenta rur”, 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych” tom I 

„Budownictwo ogólne i tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” Arkady 1988r. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” zalecone do 

stosowania przez MGPiB Warszawa 1994r  
-  „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL” 2001 

Zeszyt 3 
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 

01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem 
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
- BN-81/8836-02 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania; 
- Norma zakładowa ZN-96 TP SA-004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami 

uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania. 
- Norma zakładowa ZN-96/TP SA-025T. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. 

Wymagania i badania. 
- Norma branżowa BN-73/8984-05 – Kanalizacja kablowa” Ogólne wymagania i badania. 
- Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa 
- Norma BN-83/8836-02 „Przewody ziemne. Roboty ziemne. Wymagania i roboty przy 

odbiorze” 
Ogólne wytyczne 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje 
i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu tras wykonywanego uzbrojenia 
o terminie rozpoczęcia robót. 

• W trakcie prowadzenia robót maksymalnie chronić istniejącą zieleń. 
• Podczas wykonywania robót zapewnić dojazd do posesji przylegających do ulicy  stosując 

prefabrykowane przejazdy oraz kładki dla pieszych.  
• W miejscach szczególnego zagęszczenia  uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 

przekopy poprzeczne dla dokładnego usytuowania przewodów i ewentualnej korekty trasy 
• Przy budowie uzbrojenia stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z 

użytkownikami przewodów. 
• Wykonywane uzbrojenie przed zasypaniem powinno być zinwentaryzowane przez 

uprawnionego geodetę. 
• Wszystkie materiały zastosowane do budowy winny posiadać aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i świadectwa zgodności. 
• Podczas wykonywania robót montażowych należy przestrzegać aktualne normy i przepisy 

BHP i p.poż. 
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13. ZAPROJEKTOWANE ROZWI ĄZANIA, A MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

Zaprojektowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej znajdują się na terenie objętym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Rady Miasta Chorzów z 
dnia 1 lipca 2004r. , Nr XXII/430/2004 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 5 października 2004 r., Nr 
96, poz. 2692) oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów 
dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulicy Siemianowickiej uchwalonego 
Uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXIII/391/12 (Dz.Urz.Woj. 
Śląskiego z dnia 2 sierpnia 2012 r., poz. 3138) 
KD - tereny dróg publicznych, 
38KDZ1, 38KDD6  - tereny komunikacji drogowej, 
38ZI5, 38ZI6 - tereny zieleni izolacyjnej. 
Zaprojektowane sieci spełniają wymagania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

14. WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH 
 
 

KANALIZACJA 
 
6 6570491.32,5574385.42 6570500.01,5574361.00 6570513.77,5574318.81 
6570519.67,5574301.28 6570529.76,5574277.89 6570535.67,5574267.76; 
 
WODOCIĄG 
 
6 6570536.05,5574269.38 6570530.80,5574278.39 6570520.74,5574301.70 
6570514.85,5574319.20 6570500.99,5574361.69 6570493.02,5574384.09; 
 
HYDRANT PPOŻ. 
 
2 6570521.93,5574302.21 6570520.74,5574301.70; 
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15. INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 

1. ZAMIERZENIE BUDOWLANE - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI 
SANITARNEJ W UL. ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PROJEKTOWANYM 
PRZEDŁUŻENIU ULICY WSCHODNIEJ  W CHORZOWIE - ETAP 2 

 

Całość zamierzenia zakłada kolejno: 
• Prace przygotowawcze dotyczące rozpoznania posadowienia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego i warunków gruntowych – wykopy kontrolne 
• Wykonanie robót ziemnych – wykopy liniowe 
• Montaż elementów konstrukcyjnych 
• Przygotowanie podłoża do montażu rur z tworzyw sztucznych 
• Montaż rurociągów z rur z tworzyw sztucznych  
• Zasypywanie otwartych odcinków wykopów 
• Odtwarzanie nawierzchni 

 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA DLA LUDZI 

Spośród istniejących elementów zagospodarowania terenu, zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia dla ludzi występują: 

• Rurociągi kanalizacyjne ø 400 
• Rurociągi gazowe 
• Kable energetyczne S/n, n/n,  

 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Podczas prowadzenia robót budowlanych objętych zakresem niniejszego projektu występują 
następujące zagrożenia: 

• roboty związane z przemieszczaniem i ustawianiem urządzeń i maszyn 
• prowadzenie prac przy użyciu elektronarzędzi 
• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości powyżej 1,5m 
• prowadzenie robót w rejonie ruchu drogowego 
• roboty związane z wykonywaniem zabezpieczenia istniejących kabli elektrycznych i 

teletechnicznych itp. 
 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Instruktaż należy przygotować na podstawie: 
• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (wraz z 

późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. Nr129, poz.844; zm.: Dz.U. Nr 91/2002 r., poz.811) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 

 

Instruktaż powinien obejmować: 
• Wskazanie pracownikom istniejących zagrożeń 
• Zapoznanie pracowników ze środkami ochrony indywidualnej oraz informacji o tych 

środkach i zasadach ich stosowania (wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

• Zapoznanie pracowników ze środkami ochrony zbiorowej do zabezpieczenia stanowisk 
pracy na wysokości (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 8 i 9 
oraz wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, rozdz. 6E) 
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• Zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP, opracowanymi zgodnie z ß 41 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• Zapoznanie pracowników z funkcjonowaniem systemu pierwszej pomocy w razie 
wypadku (wg ß 44 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) 

 

5. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 

Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych, zagospodarowanie terenu budowy 
wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 3. 
Aby wyeliminować zagrożenia wynikające z prowadzenia robót budowlanych stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• Prowadzić roboty ziemne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, rozdz. 10 

• Prowadzić roboty na wysokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
rozdz. 9 

• Prowadzić prace z urządzeniami dźwigowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, rozdz. 7 i 15. 

Nadzór i kontrola zagadnień BHP w czasie prowadzenia prac 
Do sprawowania bezpośredniego nadzoru na stanowiskach pracy zobowiązani są brygadziści, 
kierownicy robót, kierownik budowy. Obowiązek sprawowania kontroli na terenie prowadzonych 
prac spoczywa na kierowniku służby BHP i innych osobach do tego upoważnionych. 

 

Postanowienia końcowe 
W sprawach nie ujętych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
zawarte w Kodeksie Pracy, Prawie o Ruchu Drogowym. 
Obowiązek sporządzenia lub zapewnieniem sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) spoczywa na kierowniku budowy. 
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16. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 
KATOWICE, dnia 30.03.2016r. 
 
 
projektant   mgr in ż. JOLANTA BARON 
sprawdzaj ący   mgr in ż. JERZY TAPPER 
 
OŚWIADCZENIE 
 
 
Dotyczy: Projektu Budowlanego 
 
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
W UL. ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PROJEKTOWANYM 

PRZEDŁUŻENIU ULICY WSCHODNIEJ  W CHORZOWIE - ETAP 2 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 
z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej i został wykonany w sposób 
kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTANT: mgr in ż. JOLANTA  BARON  

upr. nr SLK/3443/POOS/10 - SLK/IS/4512/01  
 
 
 
 
 
 

 
 

SPRAWDZAJĄCY:  
 
mgr in ż. JERZY  TAPPER 
upr. nr 565/78 - SLK/IS/4513/01 
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Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"

Inwestor

KOREKTA - WŁĄCZENIE DO STUDNI S16 (k356)
PODZIAŁ DZIAŁEK 107 (2074/107) i 110 (2247/110)
czerwiec, lipiec 2017r.
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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KSZTAŁTEK BRUKOWYCH

BETONOWYCH GRUB. 8 CM - KOLOR SZARY CIEMNY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KSZTAŁTEK BRUKOWYCH

BETONOWYCH GRUB. 8 CM - KOLOR SZARY JASNY

LEGENDA:

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z MIESZANIKI MINERALNO - ASFALTOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW Z KSZTAŁTEK BRUKOWYCH

BETONOWYCH GRUB. 8 CM - KOLOR SZARY JASNY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z KSZTAŁTEK BRUKOWYCH

BETONOWYCH GRUB. 8 CM - KOLOR CZERWONY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POSZERZEŃ NA ŁUKACH

Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ  H=16 CM 
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Imię i nazwisko

mgr inż. Jolanta BARON

Adres

Data: 03.2016r.
Projektował

Sprawdził
Opracował

Nazwa rys.
Nr.upraw. Podpis Branża: Sanitarna

Nr.proj.

V - 94Il.rys.

Skala

Nr.rys.

Temat
PROJEKT BUDOWLANY:
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE - ETAP 2"

8
mgr inż. Jerzy TAPPER

SLK/3443/POOS/10

565/78

mgr inż. Marcin MROZOWICZ

CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP. Z O.O.   UL. SKŁADOWA 1,   41-500 CHORZÓW

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"

Inwestor

KOREKTA - WŁĄCZENIE DO STUDNI S16 (k356) + PODZIAŁ DZIAŁEK
107 (2074/107) i 110 (2247/110)    czerwiec, lipiec 2017r.
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"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"

Inwestor
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"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"

Inwestor
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"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"
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PROJEKT BUDOWLANY:
"BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE - ETAP 2"
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I KANALIZACJI SP. Z O.O.   UL. SKŁADOWA 1,   41-500 CHORZÓW

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"
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40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028

Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY ŚWIERKOWEJ, LAWENDOWEJ I PLANOWANYM PRZEDŁUŻENIU
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Inwestycja "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
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ULICY WSCHODNIEJ W CHORZOWIE"
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