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II. Opis techniczny. 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania.   
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej dla tematu: Budowa oraz remont parkingu dla samochodów 
osobowych na zapleczu budynku Okulickiego 44-64 w Policach, dz. nr 3328/15, 
3328/4. 
 

2. Podstawa opracowania. 
- Podkład architektoniczno – budowlany,  
- Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
- Uzgodnienia z Inwestorem. 

 
3. Zewnętrzna Instalacja kanalizacji deszczowej. 

Projektuje się odprowadzenie ścieków deszczowych z projektowanego parkingu do 
istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie ścieków poprzez projektowane 
wpusty. Lokalizacja wpustów i miejsca włączenia wskazano na planie sytuacyjnym.  

3.1. Wpusty drogowe. 
Wpusty uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, kręgi z otworem 
dla przyłącza z przejściem szczelnym. Wpusty należy wyposażyć w pierścienie odciążające. 
Materiał studni: beton klasy min. C35/45, nasiąkliwość max 4,0%, z rusztami żeliwnymi klasy 
D400. Głębokość osadzenia wpustu w  korpusie min. 50mm. 
 
3.2. Kanały. 
Rury  PVC    kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2  np. firmy  „ WAVIN ”  o 
jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki. 
Rury PE RC100 SDR11 PN10. Połączenia rurociągów należy wykonać za pomocą muf 
elektrooporowych lub zgrzewanych doczołowo, zmiany kierunków należy wykonywać za 
pomocą kształtek elektrooporowych lub za pomocą łuków giętych zgrzewanych doczołowo. 
 

4. Próby szczelności i badania kanalizacji grawitacyjnej. 

Kanalizację grawitacyjną  deszczową należy poddać próbie szczelności zgodnie ze 
szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- należy zamknąć wszystkie odgałęzienia, 
- przy badaniu na eksfiltrację zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
powinien mieć rzędną niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 
studzienki niższej, 
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach 
nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie: 
a) 30 min na odcinku o długości do 50 m, 
b) 60 min na odcinku o długości ponad 50 m, 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 
trwania obserwacji.  

 
5. Roboty ziemne i montażowe przy sieciach wod-kan. 

Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-01, oraz instrukcjami  montażu wyd. przez 
producenta rur. 
Dna wykopu  kanalizacje powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i 
podobnych części stałych. Pod przewody wod.-kan. powinna być wykonana podsypka z 
piasku min. 15 cm, a nad przewody nadsypka z piasku 30 cm. Po oczyszczeniu i 
wyrównaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu wodociągu i kanałów, należy 
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dokonać nadsypki z piasku zaczynając obsypywać boki rury do wysokości 30-40 cm nad 
przewodami.  
Rurociągi należy układać na podłożu nośnym i  w suchym wykopie.  
Przy skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi przewodami energetycznymi oraz 
telekomunikacyjnymi należy zastosować rury osłonowe typu peszel na przewodach 
istniejących. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki 
może być wyłącznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i średnioziarnisty. Należy 
stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, 
Pog, według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). 
Zagęszczenie20-30cm za pomocą zagęszczarek typu lekkiego Są to maszyny wibracyjne do 
wagi 60 kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100 kg.  
Pod drogami zasypkę należy zagęścić do  97% zmodyfikowanej wartości Proctora do 
głębokości 1,2 m, poniżej 1,2 m należy wykonać zagęszczenie do  95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora. 
 
ODWODNIENIE WYKOPÓW  
W przypadku gdy  pojawiłaby się woda gruntowa w wykopach należy je odwodnić przez 
zastosowanie igłofiltrów. Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów projektuje się 
wykonać poprzez wypłukanie igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 100 cm do 150 
cm od siebie. Układ igłofiltrów należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego np. 
typu AL-81 o wydajności dostosowanej do napływu wody gruntowej do wykopu. Po 
zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy 
przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej.  
Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest 
niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających należy dostosować do 
rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
6.  Uwagi końcowe.  
6.1. Całość robót należy wykonać zgodnie z: 
-niniejszym projektem,  
-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. – montażowych ",   
- aktualnymi przepisami bhp i ppoż.   
6.2. Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami lub 
posiadać aktualną aprobatę techniczną.  
6.3. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny spełniać wymagania art. 10 

obowiązującej ustawy “Prawo Budowlane”, całość robót należy wykonać zgodnie z 
niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud. – 
montażowych " , normami i warunkami wymienionymi opisie oraz aktualnymi przepisami w 
tym bhp i ppoż.                          
Wszystkie stosowane materiały powinny  posiadać aktualną aprobatę techniczną 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oświadczenie o zgodności z 
obowiązującą Polską Normą. 
W projekcie przedstawiono propozycje urządzeń, materiałów  i rozwiązań instalacji 
zewnętrznych. Dopuszcza się przyjęcie materiałów i urządzeń innych firm porównywalnej 
klasy. 

 
 

 
Opracował: 
inż. Michał Słobodzian 
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III.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Adres i nazwa obiektu budowlanego: 
Budowa oraz remont parkingu dla samochodów osobowych na zapleczu budynku 
Okulickiego 44-64 w Policach, dz. nr 3328/15, 3328/4 
 
Nazwa Inwestora i adres: 
S.M. Chemik 
Ul. Roweckiego 42 
72-009 Police 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 
Michał Słobodzian 
ul.Gen. S. Kopańskiego 89/4 
71-050 Szczecin 
 
Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Zagospodarowanie placu budowy: 
Teren budowy należy wydzielić i zabezpieczyć od zewnątrz. Ogrodzenie powinno być 
tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 1,50 m. 
Teren budowy należy wyposażyć w wc i instalacją wod-kan i elektryczne. 
Należy wykonać tymczasowe obiekty: socjalno-bytowy, magazyn zamknięty, wiaty 
zadaszenia składowisk materiałów wrażliwych na niekorzystne warunki atmosferyczne. 
 
Roboty ziemne: 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej itp. należy określić bezpieczną 
odległość w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy 
nadzór techniczny; wykopy należy wykonać ręcznie. 
Wykopy głębokie należy zabezpieczyć przed osunięciem gruntu. 
Wykopy należy oznakować. 
W nocy miejsca wykopu oświetlić. 
 
Roboty instalacyjne 
- Rurociągi, na których wykonywana jest próba szczelności lub wytrzymałości  
   powinny być w sposób wyraźny oznakowane w terenie za pomocą znaków  
   ostrzegawczych i tablic zabraniających zbliżania się do rurociągów osób  
   postronnych, 
- Wzór i barwa znaków ostrzegawczych powinna być zgodna z PN-70/N-1270, 
- Znaki i tablice ostrzegawcze powinny być ustawione po obu stronach 
 rurociągu w odległości nie mniejszej niż wymagana w projekcie technicznym odległość 
rurociągu od obiektów terenowych, 
- Personel inżynieryjno-techniczny kierujący i nadzorujący przebieg prób oraz  
   personel przewidziany do przeprowadzania prób powinien być przeszkolony   
   w zakresie BHP, 
- Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać atesty oraz świadectwa  
  dopuszczenia do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu instalacji  
  sanitarnych. 
       Opracował : 
        inż. Michał Słobodzian  

 


