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I.

CZĘŚĆ OPISOWA

1.

ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu budowlanego obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, która zostanie
zlokalizowana w pasie drogowym ul. Kołodziejskiej w Warszawie, dzielnica Rembertów, a w
szczególności:
-

budowę kanału sanitarnego

-

budowę studni rewizyjnych i połączeniowych

-

budowę odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału do granicy posesji
2.
Inwestorem

zadania

INWESTOR

budowy kanalizacji

sanitarnej

w

pasie

drogowym

ul.

Kołodziejskiej jest: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.ST Warszawie
S.A., Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa.
3.

PRZEDMIOT I CEL PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem

projektu

budowlanego

jest

wykonanie

kanalizacji

sanitarnej

odprowadzającej ścieki sanitarne z budynków o zabudowie jednorodzinnej usytuowanych
wzdłuż ul. Kołodziejskiej w Dzielnicy Rembertów.
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę z zakresie jak wyżej.
4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę do opracowania projektu budowlano - wykonawczego stanowią:
-

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

-

Warunki

techniczne

do

projektowania

sieci

kanalizacyjnej,

znak:

PRO.DRP.669.2398.2019.147002.19.TS.MS z dn. 25 czerwca 2019r
-

Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu.

-

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

-

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
Kanalizacyjnych.

-

PN-EN 124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane na
nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania
typu i znakowanie.
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-

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL
2003r.

-

Wytyczne do opracowania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.
MPWiK w M.ST. Warszawie S.A. 2015.

-

Obowiązujące zasady dotyczące projektowania oraz prawo budowlane.

-

Wizja lokalna w terenie.
5.

TRASA I LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Inwestycja zlokalizowana jest w Dzielnicy Rembertów, w jej wschodniej części
pomiędzy ul. Chełmżyńską i ul. Szeroką.. Teren projektowanej inwestycji charakteryzuje się
zabudową jednorodzinną oraz wielorodzinną 2-3 kondygnacyjną.
Trasę szczegółową i lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK
w M.ST. Warszawie S.A. odbiornikiem projektowanej kanalizacji będzie istniejący kanał
sanitarny średnicy 300mm zlokalizowany w ul. Szerokiej.
Omawiany obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz zgodnie z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie.
Na terenie objętym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stąd nie występuje
wpływ eksploatacji górniczej.
6.

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Niniejsza inwestycja, w świetle przepisów o ochronie środowiska, nie ma ujemnego
wpływu na środowisko naturalne.
Projektowana inwestycja obejmuje budowę kanału sanitarnego, co oznacza, że zgodnie z
ustawą – Prawo ochrony środowiska nie jest to inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na
środowisko.
7.

OPIS TECHNICZNY

Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo-wodne zostały określone w opracowaniu pt.: "Opinia geotechniczna
dla: Projektu budowy ulicy Kołodziejskiej w Warszawie" opracowanym przez GEOLEWAR
Sp. z o.o. w październiku 2019r.
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Pod warstwą humusu i nasypów o miąższości do ok. 0,5m nawiercono piaski drobne.
Piasków nie przewiercono do głębokości rozpoznania wynoszącej 2m. W trakcie badań
terenowych w październiku 2019r. nie nawiercono wody gruntowej do głębokości
rozpoznania.
Projektowane rozwiązania techniczne
Zaprojektowano kanał sanitarny, który będzie zlokalizowany w pasie drogowym ul.
Kołodziejskiej z włączeniem do istniejącej studni w ul. Szerokiej. Będzie on obsługiwał
posesje z zabudową jednorodzinną wzdłuż ulicy.
Projektowany kanał sanitarny będzie odprowadzał ścieki do istniejącej studni w ulicy
Szerokiej. Do kanału głównego Ø300mm podłączone zostaną odcinki sieci z sąsiadujących
posesji. Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie kanału głównego wraz z
odcinkami sieci Ø160mm do granicy posesji prywatnych.
Włączenia do kanału głównego zaprojektowano poprzez zastosowanie studni
połączeniowych, betonowych o średnicy 1,2m oraz trójników redukcyjnych skośnych
DN200/160 poderwanych o 20cm względem dna kanału.
Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce z piasku grubości 20cm. Kanały
należy obsypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury.
Do budowy kanału należy stosować rury kanalizacyjne o połączeniach kielichowych z
polichlorku winylu o ściance litej, jednowarstwowej, klasy S, kielichowe, łączone na
uszczelki, średnicy 200mm. Wszystkie rury kanalizacyjne z PVC powinny odpowiadać
normom: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 13476-3+A1:2009 oraz PN-EN 1401-1:2009.
Odcinki sieci do granicy posesji należy wykonać z rur z takiego samego materiału jak
rury kanału, średnicy 160mm. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne,
stanowić jeden system od jednego producenta.
Studzienki połączeniowe i rewizyjne betonowe, z kręgów Ø1,2mm. Studzienki
betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne PVC o sztywności obwodowej takiej
samej jak przechodząca rura oraz szczelności min. 2,5 bara. Stosować przejścia szczelne
zalecane przez producenta rur. Schemat i wymiary tych studni zamieszczono na rysunku nr 5.
Kinety we wszystkich studniach powinny posiadać obustronne wloty przykanalików
DN160mm, łączone oś w oś z kanałem głównym. Przykanalik od strony, z której niniejszy
projekt nie przewiduje włączenia odcinka sieci należy zaślepić.
Na projektowanym kanale DN200mm należy zamontować studnie prefabrykowane,
betonowe, odpowiadające normie PN-B 10729:1999, z betonu kl. C35/45 wodoszczelnego
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(w-8), z dnem monolitycznym oraz z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe
lub podobne). Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę
cementową.
Wysokość komory roboczej w studzience nie powinna być mniejsza niż 2m. Kominy
włazowe studzienek o głębokości powyżej 3m powinny być wykonane z prefabrykatów o
średnicy wewnętrznej 0,80m. Prefabrykowany element płyty dennej powinien stanowić
monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej oraz posiadać gotową, wykonaną fabrycznie
kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi, uniemożliwiającymi infiltrację wody
gruntowej i eksfiltrację ścieków, dostosowanymi do wybranego materiału z jakiego
budowany będzie kanał i spocznik;
W prefabrykatach studzienki powinny być umieszczone przejścia szczelne (zależne od
materiału rury kanalizacyjnej) z zabetonowanych kształtek zapewniające szczelne włączenia
projektowanych przewodów. Przejścia szczelne powinny uwzględniać zabezpieczenia kanału
przed załamaniem przy różnym osiadaniu studzienki i kanału.
Studzienki wykonane z elementów prefabrykowanych należy posadowić na płycie
żelbetowej z betonu C 12/15 o grubości minimum 0,15 m i o średnicy większej od średnicy
zewnętrznej studzienki o minimum 0,10 m. Kinetę należy wykonać z betonu klasy minimum
C50.
Wszystkie elementy zabezpieczające, zejściowe i inne stosowane w komorach,
studzienkach kanalizacyjnych należy wykonywać z materiałów odpornych na korozję tzn. z
żeliwa, stali nierdzewnej (kwasoodpornej), tworzyw sztucznych.
W studzienkach powinny być zamontowane stopnie złazowe z żeliwa szarego klasy
minimum EN-JGL-200 zgodnie z normą: PN-EN 1561:2012, osadzone fabrycznie w kręgach
betonowych, w rozstawie pionowym, co 25÷30cm zabezpieczone antykorozyjnie lakierem
asfaltowym/bitumicznym. Stopnie złazowe powinny odpowiadać normie PN-EN 13101:2005.
Stopnie złazowe mogą być również wykonane z prętów stalowych ocynkowanych, o
średnicy 30 mm lub prętów stalowych, o średnicy 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze
antypoślizgowej.
Włazy zaprojektowano, jako żeliwne z wkładką betonową o średnicy Ø600 typu
ciężkiego nośności 40T (klasy D) dla dróg i podjazdów oraz o nośności 12,5T (klasy B) dla
chodników i terenów zielonych - wg PN-EN 124:2015. W ulicach i drogach miejskich z
wyjątkiem osiedlowych ciągów pieszo-jezdnych, dla zwieńczeń komór i studzienek należy
pod włazami stosować pierścienie odciążające
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Poziom górnej powierzchni włazów kanalizacyjnych powinien być równy z
nawierzchnią drogi/chodnika. W terenach zielonych poziom górnej powierzchni włazów
kanalizacyjnych powinien znajdować się ok. 8÷10 cm powyżej rzędnej terenu.
W celu włączenia projektowanego kanału Ø200mm należy przebudować kinetę
istniejącej studni na kanale Ø300mm w ul. Szerokiej.
7.1

Roboty ziemne
Wykopy będą prowadzone jako pionowe, szalowane przy użyciu sprzętu mechanicznego,

a w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego – ręcznie.
W przypadku występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na
czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w
czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany zostanie przez
wykonawcę robót. Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić do zagłębień
terenowych.
Przed przystąpieniem do robót należy odkryć istniejące rurociągi w miejscach ich
kolizji z rurociągami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjęte rzędne posadowienia
rurociągów istniejących odpowiadają rzeczywistości. W przypadku rozbieżności rzędnych
posadowienia, należy spowodować korektę dokumentacji technicznej.
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-B-10736:1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodów kanalizacyjnych
Pod rury kanalizacyjne należy wykonać podsypkę z piasku grubości co najmniej
20cm. Na obsypkę rur stosować piasek do wysokości 30cm ponad wierzch przewodu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie „pach” i gruntu między rurą a
ścianą wykopu. Zagęszczenie zasypki należy bezwzględnie wykonać ręcznie. Powyżej tej
strefy zasypkę wykopu wykonywać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97. Pod jezdnią wskaźnik
zagęszczenia gruntu powinien być zgodny ze wskaźnikiem przyjętym w projekcie branży
drogowej.
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:
- wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
-

w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,

-

w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami.
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7.2

Roboty montażowe
Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN

1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Do budowy kanalizacji sanitarnej używać rur i kształtek o połączeniach kielichowych z
polichlorku winylu o ściance litej, jednowarstwowej, klasy S, łączone na uszczelki, średnicy
200mm - kanał i 160mm odcinki sieci.
Stosowane zwieńczenia żeliwne muszą być zgodne z PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek
i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i
pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.
Całość robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać
zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw
Sztucznych – rozdziały 1 - 3, wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej,
Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., z normą PN-B-10735 „Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz z zaleceniami producenta.
Należy stosować wyłącznie materiały posiadające aktualną aprobatę techniczną.

8

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT I MATERIAŁÓW

L.p.

Opis robót

j.m.

ilość

1

Wykonanie studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych Ø 1200mm

szt.

12

2

Montaż trójników redukcyjnych Ø200/160

szt.

9

2

Ułożenie rur kanalizacyjnych PVC klasy S, SN≥8, DN160mm

mb

92,70

3

Ułożenie rur kanalizacyjnych PVC klasy S, SN≥8, DN200 mm

mb

466,70
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ZAŁĄCZNIKI
-

Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/POOS/08 z dnia

25.06.2008

-

Aktualne zaświadczenie o przynależności Projektanta do Mazowieckiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

-

Uprawnienia budowlane Sprawdzającego nr MAZ/0244/POOS/09 z dnia 30.12.2009

-

Aktualne zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do Mazowieckiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

-

Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej znak:
PRO.DRP.669.2398.2019.147002.19.TS.MS z dn. 25 czerwca 2019r.

-
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Rys. 3 Profile podłużne odcinków sieci
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