1 Informacje ogólne

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlanowykonawczy na obiekt pn:
"PRZEBUDOWA ODGAZIENIA UL. 1 MAJA W GODOWIE 
zrealizowany na podstawie umowy nr BU-BD.7011.0008.2012 r pomi¦dzy Gmin¡ Godów ul.

1 Maja 53; 44-340

Godów a pracowni¡ projektow¡:
USUGI PROJEKTOWE  KOODZIEJSKA -DERBIS
UL. WYSZYSKIEGO 75/9
44-300 WODZISAW L.
tel. (032) 721 89 47, fax 455-10-87
e-mail:zderbis@gmail.com
NIP 647-256-51-78
REGON 242848518

1.2 Autorzy opracowania
1. projektant: mgr in». Maria Koªodziejska uprawnienia specjalno±¢ konstrukcyjno-in»ynieryjna w zakresie dróg
i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r
2. projektant sprawdzaj¡cy: mgr in». Roman Lisiecki uprawnienia do projektowania bez ogranicze« w specjalno±ci drogowej nr SLK/3314/POOD/10 z dnia 16.12.2010 r
3. opracowanie: Zbigniew Derbis

1.3 Opis zadania przy u»yciu kodów CPV
1. Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow¦ i roboty ziemne
2. Kod CPV: 45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi¡zane z budow¡ ruroci¡gów
3. Kod CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ±ciekowej
4. Kod CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
5. Kod CPV: 45255600-5 Roboty w zakresie kªadzenia rur w kanalizacji
6. Kod CPV: 45232451-8 Roboty odwadniaj¡ce i nawierzchniowe
7. Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

2 Materiaªy wyj±ciowe do opracowania
1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500: woj.±l¡skie powiat: wodzisªawski gmina: Godów jedn.

ewid: 241505_2

Godów Obr¦b: 0001 Godów Mapa: 3 Ks. rob: 36/2013,
2. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Gmina Godów BU-BS.6727.0187.2012
z dnia 11.12.2012 r ,
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623 tekst jednolity)
4. Rozporz¡dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999
r)
5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
6. Rozporz¡dzenie z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegóªowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
Nr 120, poz.1133 z pó¹n. zm.)
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7. Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze±nia 2004 r. w sprawie szczegóªowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specykacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u»ytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pó¹n.zm.)
8. Zarys geotechniki Zenon Wiªun wyd. V ; rok 2001
9. Technologia warstw bitumicznych Krzysztof Bªa»ejewski Stanisªaw Styk wyd. I ; rok 2000
10. Odwodnienie dróg i ulic doc. dr in». Stanisªaw Datka wyd. rok 1970
11. Odwodnienie dróg Roman Edel wyd. rok 2000
12. Uzgodnienia z Inwestorem

3 Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudow¦ drogi gminnej odgaª¦zienia ul.

1 Maja oznaczonej

symbolem E28 KDW (droga wewn¦trzna) na dªug. 109,00 mb w miejscowo±ci Godów, powiat wodzisªawski, województwo ±l¡skie oraz budow¦ kanalizacji deszczowej odwadniaj¡cej pas drogowy zgodnie.
Opracowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Godów i obejmuje
swoim zakresem ±lad istniej¡cej drogi utwardzonej.

4 Wykaz dziaªek, przez które przebiega inwestycja
138, 1816/137, 1817/137, 425/113, 677/105,1268/114, 1397/114;

5 Stan istniej¡cy
Istniej¡ca droga odgaª¦zienie ul. 1 Maja posiada na dªugo±ci okoªo 20 mb nawierzchni¦ z sze±ciok¡tnych pªyt betonowych (trylinki), a na pozostaªym odcinku nawierzchnie utwardzon¡ przepalonym ªupkiem kopalnianym, mocno
zniszczon¡ w wyniku dotychczasowej eksploatacji.
Wzdªu» drogi istniej¡ zabudowania jednorodzinne, zjazd, ogrodzenia a ich usytuowanie wymusza rozwi¡zania
projektowe. Po obu stronach drogi znajduj¡ si¦ pobocza ziemne i skarpy.

6 Warunki gruntowo-wodne-kategorie geotechniczne
6.1 Morfologia i hydrograa

Pod wzgl¦dem morfologicznym teren obj¦ty niniejszym opracowaniem poªo»ony jest Kotlinie Ostrawskiej w podprowincji Podkarpacie Póªnocne nale»¡cym do Regionu Karpackiego.

Od póªnocnego zachodu graniczy z Nizin¡

l¡sk¡, od póªnocnego wschodu z Wy»yn¡ l¡sko-Krakowsk¡, od wschodu z Kotlin¡ O±wi¦cimsk¡, od poªudniowego
wschodu z pogórzem Zachodniobeskidzkim, od poªudniowego zachodu z Bram¡ Morawsk¡ i od zachodu z Sudetami.
Powierzchnia terenu jest pagórkowata.

Rejon bada« odwadniany jest w kierunku póªnocno-zachodnim przez

rzek¦ Szotkówka , która w okolicy Godowa oddaje swe wody do rzeki Olzy, prawego dopªywu Odry.

Natomiast

w kierunku poªudniowo-zachodnim rejon bada« odwadniany jest przez bezimienny ciek, wpªywaj¡cy do rzeki Pietrówka, b¦d¡cej prawym dopªywem rzeki Olzy.

6.2 Budowa geologiczna
W budowie geologicznej przedmiotowego obszaru udziaª bior¡ utwory karbonu produktywnego, trzeciorz¦du oraz
czwartorz¦du.
Trzeciorz¦d tworz¡ szaro-zielonkawe iªy mioce«skie rozdzielone niekiedy przez piaski b¡d¹ drobne margle.
Czwartorz¦d reprezentowany jest przez osady zlodowacenia ±rodkowopolskiego.

S¡ to plejstoce«skie uwio-

glacjalne serie piaszczyste (piaski, pospóªki i »wiry) rozdzielone miejscami osadami lodowcowymi w postaci glin
zwaªowych (gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste).
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6.3 Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych podªo»a
Nie stwierdzono wyst¦powania I poziomu wód gruntowych. Poziom ten wyst¦puje na gª¦boko±ci wi¦kszej ni» 3,50
m poni»ej poziomu terenu. Wyst¦puj¡ce warunki wodne pozwalaj¡ zaklasykowa¢ je jako dobre.
Wzdªu» drogi znajduj¡ si¦ utwory nasypowe powstaªe w trakcie wcze±niejszych prac prowadzonych na tym
obszarze.

Ich grubo±¢ wynosi 0,50 m.Pod wzgl¦dem geologiczno-in»ynierskim jest to nasyp nie odpowiadaj¡cy

wymaganiom budowlanym. Przewiduje si¦ jego rozbiórk¦.
Utwory rodzime zalegaj¡ce poni»ej gruntów nasypowych zaklasykowano do gruntów bardzo wysadzinowych.

6.4 Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji wysuni¦to nast¦puj¡ce wnioski:



wykonane badania ustaliªy warunki gruntowowodne podªo»a nawierzchni obiektu liniowego w badanym
terenie,



w okolicach wykonanego otworu stwierdzono wyst¦powanie w podªo»u istniej¡cej nawierzchni gruntów antropogenicznych w postaci podªo»a gruntowego nasypowego,



poziom wód gruntowych nie zostaª stwierdzony, na caªej dªugo±ci drogi zalega on na gª¦boko±ci wi¦kszej ni»
3,50 m,



dla gruntów bardzo wysadzinowych okre±lono wska¹nik no±no±ci CBR, uzyskano ±rednio 3,21%,



grup¦ no±no±ci podªo»a okre±lono jako G3 przy dobrych warunkach wodnych

Na podstawie powy»szego stwierdza si¦ wyst¦powanie prostych warunków gruntowych.
Dla robót drogowych ustala si¦ pierwsz¡ kategori¦ geotechniczn¡, dla robót kanalizacyjnych drug¡ kategori¦
geotechniczn¡.

7 Warunki geologiczno-górnicze
Teren obj¦ty inwestycj¡ znajduje si¦ poza zasi¦giem obszaru górniczego.

8 Parametry przyj¦tych rozwi¡za« projektowych


Droga wewn¦trzna



Kategoria ruchu KR1 (przy liczbie osi obliczeniowych 100 kN/pas/dob¦ 



Pr¦dko±¢ projektowa na terenie zabudowy: 30 km/h (na podstawie Rozporz¡dzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 Nr 43 r poz. 430 par.12 pkt. 1)



Ukªad jezdny: droga jednopasowa



Szeroko±¢ pasa ruchu:

6100

poj./dob¦).

od km 0,0+00,00 do km 0,0+41,25 wynosi 3,50 m a pobocza 0,80 m
od km 0,0+41,25 do km 0,0+46,00 szeroko±¢ zmienna
od km 0,0+46,00 do km 0,1+9,50 wynosi 5,00 m a pobocza 1,00 m


Pobocza prawostronne oddzielone od strony jezdni kraw¦»nikiem najazdowym wystaj¡cym + 4 cm utwardzone
o szer.0,80 do 1,0 m



Dªugo±¢ drogi : 109,05 mb



Powierzchnia nawierzchni drogi: 537,20 m

2

3

9 Elementy projektowane w planie  projekt zagospodarowania dziaªki
(rys. nr 1)
Rozwi¡zania w zakresie ksztaªtowania geometrii drogi ustalono tak, aby speªniaj¡c wymagania obowi¡zuj¡cych
rozporz¡dze« oraz ustaw wszystkie elementy przebudowywanej drogi mie±ciªy si¦ w liniach rozgraniczaj¡cych okre±lonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

9.1 Droga w planie
Tablica 1: Zestawienie danych projektowanych punktów gªównych
pocz¡tek opracowania 0,0+0,00

831927,83

203010,17

P nr 1 km 0,0+41,25

831959,62

203036,42

K nr 1 km 0,0+49,05

831965,96

203040,59

P nr 2 km 0,0+65,81

831981,76

203046,63

K nr 2 km 0,0+75,35

831987,75

203045,79

koniec opracowania km 0,1+9,05

832014,51

203020,29

Tablica 2: Zestawienie elementów ªuków koªowych
pocz¡tek ªuku

koniec ªuku

R

Dª

ST

α

km

km

m

m

m

g

m

1

0,0+41,25

0,0+49,05

50,00

7,60

3,80

9,66

0,14

2

0,0+65,60

0,0+75,35

7,50

9,75

5,72

82,96

1,93

nr

WS

ªuku

Z uwagi na istniej¡ce zagospodarowanie terenu zaprojektowano drog¦ o szeroko±ci:



od km 0,0+00,00 do km 0,0+41,25 wynosi 3,50 m a pobocza 0,80 m



od km 0,0+41,25 do km 0,0+46,00 szeroko±¢ zmienna



od km 0,0+46,00 do km 0,1+9,50 wynosi 5,00 m a pobocza 1,00 m

9.2 Zjazdy indywidualne do posesji w planie
Wzdªu» drogi istnieje lu¹na zabudowa domów jednorodzinnych wymagaj¡ca zaprojektowania w ramach niniejszego
opracowania jednego zjazdu do dz.1817/137. Szeroko±¢ zjazdu  5,00 m.
Przeci¦cie kraw¦dzi nawierzchni zjazdu i drogi zaprojektowano skosem 1:1.

10 Droga w prolu podªu»nym (rys. nr 2)
Zgodnie z Rozporz¡dzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 Nr 43 r
poz. 430):



przy zaªo»onej pr¦dko±ci projektowej 30 km/godz. pochylenie niwelety nie powinno by¢ wi¦ksze od 12% oraz
mniejsze od 0,3%.



przy zaªo»onej pr¦dko±ci projektowej 30 km/godz.promie« krzywej wypukªej i wkl¦sªej nie powinien by¢ mniejszy ni» 300 m.
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Uksztaªtowanie niwelety przedstawia si¦ nast¦puj¡co:


od km 0,0 +0,00 do km 0,0+3,95  5,00%



krzywa wkl¦sªa km 0,0+3,95 do km 0,0+11,45 R=150,00 m, WS=0,05 m, ST= 3,75 m



od km 0,0+11,45 do km 0,0+37,08- 10,11%,



krzywa wypukªa km 0,0+37,08 do km 0,0+48,62  R=300,00 m, WS=0,06, ST=5,78 m



od km 0,0+48,62 do km 0,1+9,05  6,22%

11 Elementy projektowane w przekroju poprzecznym (rys. nr 3a3b)
Zaprojektowano na caªej drodze przekrój uliczny jednostronny, z kraw¦»nikiem po stronie prawej najazdowym

+4

cm oraz kraw¦»nikiem wystaj¡cym +12 cm po lewej stronie.
Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych i ªuku  jednostronne 2,0%.

12 Konstrukcje

12.1 Konstrukcja nawierzchni drogi (rys. nr 7)
Ustalono z Inwestorem obci¡»enie ruchem dla przebudowywanej drogi KR1



brukowa kostka betonowa grub. 10 cm,



podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,



podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa ªamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 5 cm



podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa ªamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm



warstwa ods¡czaj¡ca z piasku grub.25 cm

ª¡czna grubo±¢ 58 cm

12.1.1 Wymiana podªo»a - warstwa ods¡czaj¡ca
W celu doprowadzenia podªo»a nawierzchni zakwalikowanego do grupy no±no±ci G 3 do grupy G 1 nale»y dokona¢
wymiany warstwy gruntu podªo»a nawierzchni na warstw¦ materiaªu niewysadzinowego - piasku. Grubo±¢ wymienionej warstwy powinna wynosi¢ 10 cm i zosta¢ zg¦szczona do uzyskania wska¹nika no±no±ci CBR 25%. Materiaª
zastosowany do wykonania wymienianej warstwy  piasek powinien speªnia¢ wymogi dla warstwy ods¡czaj¡cej, by¢
materiaªem mrozoodpornym o wspóªczynniku ltracji k≥8m/d (≥

m
0, 0093 sek.
).

Warstwa ta powinna by¢ wykonana

na caªej szeroko±ci koryta (ª¡cznie z kraw¦»nikami) oraz speªnia¢ warunki
a - szczelno±ci okre±lony zgodnie ze wzorem :

D15
≤5
d85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods¡czaj¡cej,
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podªo»a.
b - zag¦szczalno±ci okre±lony zgodnie ze wzorem:

U=

D60
≥5
d10

gdzie : U - wska¹nik ró»noziarnisto±ci
D60 - wymiar sita , przez które przechodzi 60% kruszywa tworz¡cego warstw¦ odcinaj¡ca
d10 - wymiar sita , przez które przechodzi 10% kruszywa tworz¡cego warstw¦ odcinaj¡c¡
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12.1.2

Uwaga dotycz¡ca sposobu uªo»enia kraw¦»ników:

Kraw¦»niki nale»y zabudowa¢ na ªawie z betonu C12/15 z oporem. awa pod kraw¦»nikiem oraz opór kraw¦»nika,
powinny mie¢ grubo±¢ nie mniejsz¡ ni» 10 cm, natomiast opór nale»y wykona¢ do wysoko±ci 2/3 kraw¦»nika.
Po lewej stronie drogi nale»y zabudowa¢ kraw¦»nik wystaj¡cy +12 cm, po prawej najazdowy + 4 cm.
Kraw¦»nik po uªo»eniu ªawy betonowej  nale»y posadowi¢ bezpo±rednio na wilgotny, ±wie»y i niest¦»ony beton,
zachowuj¡c zaªo»on¡ w projekcie niwelet¦ drogi.

12.2 Konstrukcja nawierzchni drogi w rejonie skrzy»owania z drog¡ powiatow¡ nr
5037S ul. 1 Maja (rys. nr 6)
Ustalono z zarz¡dc¡ drogi powiatowej obci¡»enie ruchem w rejonie skrzy»owania KR3



brukowa kostka betonowa grub. 10 cm,



podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 7 cm,



podbudowa zasadnicza warstwa górna z kruszywa ªamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 5 cm



podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa ªamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm



warstwa ods¡czaj¡ca z piasku grub.25 cm

ª¡czna grubo±¢ 63 cm

12.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego (rys. nr 7)
Projektowana konstrukcja nawierzchni na zje¹dzie do dz. 1817/137 jak konstrukcja drogi.

12.3.1 Obramowanie zjazdu
Obramowanie zjazdu wykona¢ nale»y w nast¦puj¡cy sposób:



od strony drogi  kraw¦»nik najazdowy obni»ony do wys. 4 cm ponad poziom jezdni



od strony posesji  kraw¦»nik uªo»ony  na pªask ,



skosy wykona¢ nale»y z zastosowaniem opornika betonowego na ªawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu
C12/15.

13 Ruch pieszy
Ruch pieszy wzdªu» drogi odbywa¢ si¦ b¦dzie utwardzonymi poboczami z kruszywa ªamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0÷25 grub. 7 cm.

14 Odwodnienie

14.1 Stan istniej¡cy
W chwili obecnej na drodze gminnej odgaª¦zienie ul. 1 Maja brak jest jakiegokolwiek odwodnienia. Wody opadowe
spªywaj¡ powierzchniowo na ulic¦ 1 Maja oraz przylegªe tereny.

14.2 Stan projektowany

14.2.1 Schemat technologiczny:
wpusty uliczne
deszczowej

⇒ci¡g kanalizacji deszczowej ⇒studnie rewizyjne na ci¡gu kanalizacji

⇒studnia

rewizyjna na istniej¡cym ci¡gu kanalizacji deszczowej w ul.

Ma ja
Zaprojektowano odwodnienie drogi w nast¦puj¡cy sposób:
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1



od studni KD1, któr¡ nale»y wykona¢ w miejscu istniej¡cego wpustu ulicznego do studni KD7 rury PCV

φ315x9, 2

109,10 mb

14.3 Obliczenia hydrauliczne

14.3.1 Odwodnienie powierzchni jezdni
Spªyw z powierzchni zlewni obliczono metod¡ staªych nat¦»e« deszczu. Danymi wyj±ciowymi do obliczenia ilo±ci
spªywu s¡:



prawdopodobie«stwo pojawienia si¦ deszczu

p wyra»one w procentach,



nat¦»enie oznaczone w mm/min lub w



wspóªczynnik spªywu, zale»ny od rodzaju pokrycia powierzchni zlewni ,



czas trwania deszczu



wielko±¢ opadu



powierzchnia zlewni

3

dm /ha · s,

t wyra»ony w minutach,

h okre±lon¡ w mm,
F okre±lona w ha.

Najogólniejszy wzór do obliczania spªywów deszczowych ma nast¦puj¡c¡ posta¢:

Q=ϕ·ψ·q·F
gdzie:

3

Q

ilo±¢ spªywu w dm /sek

ϕ

wspóªczynnik opó¹nienia odpªywu

ψ

wspóªczynnik spªywu 0,90 dla nawierzchni z brukowej kostki betonowej

q
F

3

nat¦»enie deszczu w dm /sek
powierzchnia zlewni w ha

Wszystkie urz¡dzenie sªu»¡ce do odwodnienia pasa drogowego zostaªy zwymiarowane na podstawie deszczu miarodajnego, okre±lonego przy prawdopodobie«stwie  p pojawienia si¦ opadów, dla terenów zamieszkaªych  p wynosi
50%.
Czas trwania deszczu obliczeniowego  t odpowiada czasowi dopªywu wód opadowych do odbiornika 10 minut.
Nat¦»enie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

q=
A

A
t0,667

dcm3 /sek · ha

wspóªczynnik zale»ny od prawdopodobie«stwa pojawienia si¦ deszczu oraz ±redniej rocznej wysoko±ci opadu.

Przy prawdopodobie«stwie pojawienia si¦ deszczu p=100% i wysoko±ci opadu 780 mm (dla rejonu Rybnika) wspóªczynnik A wynosi 470.

q=

592
= 127, 20 dcm3 /s · ha
100,667

14.3.2 Powierzchnia i charakterystyka odwadnianej zlewni, odpªyw caªkowity ze zlewni, maksymalny odpªyw godzinowy w miejscu wª¡czenia do istniej¡cej kanalizacji
Odwadniana zlewnia skªada si¦ z dwóch cz¦±ci ksztaªtem zbli»onym do prostok¡tów.

Zlewnia drogi gminnej

odgaª¦zienie ul 1 Maja ma ksztaªt wydªu»onego prostok¡ta o wymiarach 110x5 m.
Caªkowita powierzchnia zlewni wynosi 0,06 ha.
W zale»no±ci od ksztaªtu, rozmiaru i spadku podªu»nego zlewni wyznaczono wspóªczynnik opó¹nienia odpªywu
na podstawie wzoru Bürkli-Zieglera, który ma posta¢:

1
ϕ= √
n
F
gdzie:
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F

- powierzchnia zlewni (ha),

n

- wspóªczynnik zale»ny od spadku i ksztaªtu zlewni dla ww. zlewni o ksztaªcie ze±rodkowanym i ±rednim spadku
wspóªczynnik ten wynosi 7 (wspóªczynnik ten przyj¦to do wszystkich odcinków kanalizacji deszczowej).

ϕ= √
7

1
= 1, 49
0, 06

Caªkowity maksymalny odpªyw ze zlewni oraz dobór ±rednicy kanaªu.

Q = 1, 49 · 0, 90 · 127, 20 · 0, 06 = 10, 22dcm3 /sek(0, 01m3 /sek)
Dla zapewnienia pr¦dko±ci przepªywu w kanale > od 0,6 m/sek oraz napeªniania w kanale
oblicze« przyj¦to ±rednic¦ kanaªu

φ300

≤od 80% do wst¦pnych

mm z PCV o wspóªczynniku szorstko±ci n0,013.

Przy projektowanym spadku kanaªu (minimalny dla tego odcinka) wynosz¡cym i= 1% maksymalna pr¦dko±¢
przepªywu w kanale przy peªnym napeªnieniu zgodnie z wzorem Manninga wyniesie:
2

R 3 · i0,5
(m/sek)
n

V =
gdzie:

R- promie« hydrauliczny kanaªu przy peªnym napeªnieniu (dla kanaªu o ±rednicy

φ30

cm promie« hydrauliczny

wynosi 0,075 m)
2

V =
a przepªyw maksymalny w kanale

Qmax

0, 075 3 · 0, 010,5
= 1, 35(m/sek)
0, 013
wyniesie:

Qmax = V · f (m3 /sek)
gdzie:
f powierzchnia kanaªu przy peªnym napeªnieniu dla kanaªu o ±rednicy

φ30

cm [0,0706m

2

].

Qmax = 1, 35 · 0, 0706 = 0, 095(m3 /sek)
Napeªnienie w kanale obliczono z zale»no±ci oraz krzywych napeªnienia:

Qmax
h
i
Qmax kan Hmax
gdzie:

Qmax obliczony maksymalny odpªyw ze zlewni,
Qmax kan przepªyw maksymalny w kanale ,
h napeªnienie kanaªu przy przepªywie Qmax ,
Hmax napeªnienie maksymalne 0,25 m
0, 010
= 0, 11
0, 095
wg krzywych napeªnienia dla 0,11

h
= 0, 24
0, 25
h = 0, 24 · 0, 315 = 0, 07m(7cm)
Dla obliczonego maksymalnego odpªywu z odwadnianej powierzchni zlewni maksymalne napeªnienie w kanale
PCV o ±rednicy

φ315

mm wyniesie 7 cm przy pr¦dko±ci przepªywu 1,00

14.4 Kanalizacja deszczowa w prolu (rys. nr 4)

8

m
sek .

Tablica 4: Zestawienie kanalizacji deszczowej
±rednica

φ [cm]

spadek[%]

od nr studni

do nr studni

dªugo±¢ odcinka

KD1

KD2

315x9,2

1,11

18,05

KD2

KD3

315x9,2

9,53

39,05

KD3

KD4

315x9,2

5,70

20,00

KD4

KD5

315x9,2

5,77

7,45

KD5

KD6

315x9,2

5,70

12,45

KD6

KD7

315x9,2

5,79

12,10

razem

109,10

[mb]

14.5 Kanaªy z rur PCV
Kanaªy z rur PCV uªo»y¢ nale»y zgodnie z PZPN-EM 1046  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesyªania wody i ±cieków na zewn¡trz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukªadania przewodów
pod ziemi¡ i nad ziemi¡ .
Kanalizacji zostaªa posadowiona w wykopie w¡skoprzestrzennym umocnionym zgodnie z warunkami technicznymi wg. PN  B  10736 oraz PN  EN 1610 .
Minimalna przestrze« robocza pomi¦dzy rur¡, a ±cian¡ wykopu lub umocnienia nie powinna by¢ mniejsza ni» :



0,35 m dla rur o ±rednicy

≥

350 mm i

≤ 700

mm

Minimalna szeroko±¢ wykopu zale»na od jego gª¦boko±ci i wynosi:



0,90 m dla gª¦boko±ci



1,0 m dla gª¦boko±ci wykopu

≥1,75

m do

>

≤4,0

m

od 4,0 m.

Rury nale»y ukªada¢ na podªo»u z materiaªu sypkiego (piasku ±rednio i drobnoziarnistego, »wiru pospóªki lub
piasku) o grubo±ci 15 cm. Podªo»e nale»y zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika SPD 97% (Standard Proctor Density).
Obsypk¦ zasadnicz¡ o grubo±ci 3/4 ±rednicy rury oraz obsypk¦ pomocnicz¡ o grubo±ci 30 cm ponad pªaszcz rury
wykona¢ nale»y z tego samego materiaªu co podªo»e i zag¦±ci¢ do uzyskania wska¹nika SPD 97%.
Pozostaªy wykop mo»na zasypa¢ gruntem rodzimym i zag¦±ci¢ do uzyskania 90% SPD.

14.6 Studnie rewizyjne (rys. nr 9)
Studnie rewizyjne o ±rednicy

φ1200 mm wykona¢ nale»y z elementów »elbetowych na podªo»u z piasku o grubo±ci 15

cm i fundamencie z betonu C12/15 o grubo±ci 15 cm. Dno studni stanowi kr¡g denny monolityczny z uksztaªtowana
kinet¡. W ±cianach kr¦gu dennego znajduj¡ si¦ przej±cia szczelne odpowiednie dla danej ±rednicy rury. Pozostaªymi elementami studni s¡ kr¦gi betonowe o wysoko±ci od 1,0 m do 0,25 m, w zale»no±ci od gª¦boko±ci studni.
Kr¦gi na wysoko±ci których znajduj¡ si¦ przyª¡cza wpustów posiadaj¡ przej±cia szczelne dla rur
Studnie rewizyjne przykryte s¡ pªyt¡ nastudzienn¡ »elbetow¡ o ±rednicy
jest na »elbetowym pier±cieniu odci¡»aj¡cym o ±rednicy wewn¦trznej

φ1440

φ1200

φ160x4,7

mm.

mm. Pªyta nastudzienna uªo»ona

mm.

Na pªycie nastudziennej mon-

towa¢ wªaz przejazdowy typu ci¦»kiego klasy D 400kN. Do poª¡cze« mi¦dzy poszczególnymi elementami stosowa¢
nale»y uszczelk¦ bentonitow¡ oraz zapraw¦ wodoszczeln¡ M 20. Dla ka»dej studni ilo±¢ i wysoko±¢ poszczególnych
elementów nale»y dobiera¢ tak, aby ilo±¢ poª¡cze« pomi¦dzy nimi byªa jak najmniejsza.
Przestrze« wykopu pomi¦dzy jego ±cianami, a elementami studni nale»y zasypa¢ gruntem przepuszczalnym i
zag¦±ci¢ do uzyskania 90% SPD.
Tablica 5: Wykaz wspóªrz¦dnych studni rewizyjnych
Nr studni

Wspóªrz¦dna X

Wspóªrz¦dna Y

KD1

831916,67

203007,41

KD 2

831933,11

203014,53

KD 3

831963,22

203039,39

KD 4

831981,35

203047,77

KD 5

831987,88

203051,26

KD6

831996,62

203042,49

KD7

832005,06

203034,12
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Do studni KD 7 nale»y wª¡czy¢ korytko odwodnienia liniowego o wym. zewn. 400x290 mm uªo»one na ªawie z
betonu klasy C25/30 (rozwi¡zanie konstrukcyjne tego odwodnienia podano na rys. nr 5).
Przej±cie kanalizacj¡ deszczow¡ przez drog¦ ul. 1 Maja wykona¢ nale»y metod¡ bezwykopow¡.

14.7 Wpusty uliczne (rys. nr 8)
Odlegªo±ci pomi¦dzy poszczególnymi wpustami obliczono ma podstawie wzoru:
5

8

lw =

315 × 104 × d 3 × i0,5 × s 3
2

b × ψ × q × n(1 + s) 3

[m]

gdzie:

lw −odlegªo±¢

pomi¦dzy wpustami,

d - szeroko±¢ strugi wodnej wzdªu» kraw¦»nika (przyj¦to do oblicze« max szer 0,80 m),
i - spadek podªu»ny nawierzchni jezdni zmienny jak pokazano na prolu podªu»nym,
s - spadek poprzeczny nawierzchni jezdni 2%,
b - szeroko±¢ odwanianej nawierzchni jezdni 3,50 (5,00) m,

ψ-

wspóªczynnik spªywu zale»ny od rodzaju nawierzchni po którym spªywa woda, dla nawierzchni asfaltowej

przyj¦to 0,95,

3

q - jednostkowy odpªyw z powierzchni 1ha (do oblicze« przyj¦to 120 dcm /sek/ha warto±¢ zalecana)
n - wspóªczynnik szorstko±ci dla nawierzchni asfaltowych 0,015.
Dla spadku podªu»nego drogi wynosz¡cego 10,1% i szeroko±ci drogi 3,50 m odlegªo±¢ pomi¦dzy wpustami nie
powinna by¢ wi¦ksza ni» 38 m.
Dla spadku podªu»nego drogi wynosz¡cego 6,22% i szeroko±ci drogi 5,00 m odlegªo±¢ pomi¦dzy wpustami nie
powinna by¢ wi¦ksza ni» 21 m.
Wpusty uliczne wykona¢ nale»y z prefabrykowanych elementów betonowych posadowionych na podªo»u z piasku
o grubo±ci 15 cm i zag¦szczonym do 97% SPD.
Element denny z osadnikiem jest monolitem o ±rednicy
szczelne z odsadzk¡ dla rur o ±rednicy

φ160x 4,7 mm.

φ500 mm i wysoko±ci 1000 mm wyposa»onym w przej±cie

Przej±cie szczelne jest umieszczone na wysoko±ci 0,53 m od dna

elementu dennego. Pozostaªymi elementami wpustu ulicznego s¡ dwie nadstawki o ±rednicyφ 500 mm i wysoko±ci
500 mm. Nadstawka betonowa powinna posiada¢ otwór do wª¡czenia drenu PCV 100 mm. Wszystkie otwory w
elementach betonowych wpustu powinny by¢ wykonane w trakcie ich produkcji. W celu zminimalizowania nacisku

φ1120 mm, ±rednicy
φ670 mm i wysoko±ci 150 mm. Na pier±cieniu odci¡»aj¡cym ustawi¢ pier±cie« dystansowy o ±rednicy
φ920 mm, wewn¦trznej φ670 mm i wysoko±ci 250 mm. Wpust kraw¦»nikowy C250 ustawi¢ nale»y na

na elementy wpustu ulicznego nale»y stosowa¢ pier±cie« odci¡»aj¡cy o ±rednicy zewn¦trznej
wewn¦trznej
zewn¦trznej

adapterze betonowym C250/920/350/80.
Przestrze« wykopu pomi¦dzy jego ±cianami, a elementami wpustu ulicznego nale»y zasypa¢ gruntem przepuszczalnym lub piaskiem i zag¦±ci¢ do uzyskania 97% SPD.
Poª¡czenia wpustów ulicznych ze studniami rewizyjnymi wykona¢ nale»y z rur PCV o ±rednicy
typ

φ160

x 4,7 mm

S (ci¦»ki)  przykanaliki. Sposób uªo»enia taki sam jak rur PCV na ci¡gach kanalizacyjnych.
Tablica 6: Wykaz wspóªrz¦dnych wpustów ulicznych
Nr wpustu ulicznego

Wspóªrz¦dna X

Wspóªrz¦dna Y

wp1

831936,06

203014,95

wp2

831964,27

203037,35

wp3

831981,79

203046,75

wp4

831996,81

203037,09

wp5

832011,38

203022,28

Materiaªami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji ±cian studzienek i elementów betonowych stykaj¡cych si¦
z gruntem s¡:



roztwór asfaltowy  Abizol P



roztwór asfaltowy  Abizol R .

Dopuszcza si¦ do stosowania równie» inne materiaªy o podobnych wªa±ciwo±ciach posiadaj¡ce aktualne aprobaty
techniczne. Decyzj¦ o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inspektor Nadzoru.
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14.8 Budynek przedszkola
Istniej¡c¡ rynn¦ wª¡czy¢ nale»y do studni rewizyjnej KD 2 kanalizacji deszczowej poprzez czyszczak.

14.9 Zabezpieczenia ±cian wykopów (rys. nr 10)
Sposób u»ycia zabezpiecze« jest uzale»niony od wymaganej gª¦boko±ci zabezpieczanego wykopu.
Zasady zapewnienia bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych reguluje Rozporz¡dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)
Jednym z podstawowych wymaga« bezpiecze«stwa i higieny pracy jest obowi¡zkowe zabezpieczenie ±cian wykopu
pocz¡wszy od 1 m gª¦boko±ci. Zabezpieczenie ±cian wykopu o gª¦boko±ci powy»ej 1 m zapewnia si¦ przez:



wykonanie wykopu ze ±cianami (skarpami) pochylonymi



wykonanie umocnienia pionowych ±cian.

Wykop ze skarpami wykonuje si¦ w celu zabezpieczenia ±cian przed osuwaniem si¦ gruntu.

Pochylenie skarpy

zale»y od rodzaju gruntu, warunków atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu. Mo»na przyj¡¢, »e bezpieczny
k¡t nachylenia skarpy dla gruntów ±redniospoistych wynosi ok.

45°.

W gruntach piaszczystych nasypowych k¡t

nachylenia skarpy powinien by¢ nie wi¦kszy ni» k¡t stoku naturalnego.
Wykopy o ±cianach pionowych musz¡ mie¢ umocnienia ±cian przez rozparcie lub podparcie.
wanego umocnienia zale»y od wielko±ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Rodzaj zastoso-

Umocnienia ±cian

wykopu do gª¦boko±ci 4 m zaprojektowano jako typowe, pod warunkiem, »e w bezpo±rednim s¡siedztwie wykopu
nie przewiduje si¦ obci¡»e« spowodowanych przez budowle, ±rodki transportu, skªadowany materiaª, urobek itp.
Rozstaw rozparcia ±cian wykopów, powinien wynosi¢:



w ukªadzie pionowym do 1 m,



w ukªadzie poziomym do 1,5 m.

Dla prawidªowego wykonania zabezpieczenia ±cian wykopów nale»y zastosowa¢:



bale drewniane przy±cienne o grubo±ci co najmniej 50 mm kl.

III/IV lub elementy prolowane z blach

stalowych o wytrzymaªo±ci odpowiadaj¡cej balom drewnianym



bale drewniane podrozporowe o grubo±ci co najmniej 63 mm kl. III/IV



okr¡glaki o ±rednicy w cie«szym ko«cu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe.

Mo»na zastosowa¢ systemy zabezpiecze« ci¦»kich pozwalaj¡cych na uzyskanie maksymalnej wydajno±ci pracy oraz
z konstrukcj¡ pªyt dostosowan¡ do bezpo±redniego dociskania ªy»k¡ koparki od góry. Nie jest wówczas potrzebny
dodatkowy osprz¦t, co pozwala na uzyskanie wymiernych oszcz¦dno±ci czasu i kosztów. Najistotniejszym w wyborze zastosowanych zabezpiecze« jest peªne bezpiecze«stwo osób zatrudnionych przy pracach ziemnych co ma
istotny wpªyw na jako±¢ oraz wydajno±¢ wykonywanej pracy. Elementami zabezpieczenia powinny by¢ pªyty stalowe
(podstawowe i uzupeªniaj¡ce) o konstrukcji pªytowo-szkieletowej grubo±ci 12 cm, wyposa»one w boczne prowadnice,
które zapewniaj¡ przenoszenia parcia gruntu na sªupy i zapewniaj¡ pionowe przemieszczanie pªyt, sªupy stalowe
oraz rozpory regulowane.

14.10 Próby szczelno±ci

14.10.1

Próba szczelno±ci na eksltracj¦

Próby szczelno±ci nale»y przeprowadza¢ zgodnie ze szczegóªowymi wymaganiami normy PN-EN 1610. Podstawow¡
prób¡ na szczelno±¢ ruroci¡gu jest próba na eksltracj¦ przy okre±lonym ci±nieniu wody wewn¡trz przewodu. Prób¦
na eksltracj¦ przeprowadza si¦ w pierwszej kolejno±ci. Prób¦ przeprowadza si¦ odcinkami co 50 m pomi¦dzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umo»liwiaj¡ zej±cie na poziom kanaªów i zamkni¦cie ich za pomoc¡
tymczasowych zamkni¦¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - worki, dla napeªnienia przewodu wod¡ i
dokonania próby szczelno±ci. Zaleca si¦ przeprowadzenie próby szczelno±ci osobno dla przewodów z rur kanalizacyjnych z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu.

Przygotowania do próby szczelno±ci

ruroci¡gu rozpoczynaj¡ce si¦ ju» przy jego ukªadaniu, polegaj¡ na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie
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obsypki i przynajmniej cz¦±ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch rury. Zª¡cza kielichowe ruroci¡gu
zarówno na rurach jak i na poª¡czeniach ze studzienkami lub przyª¡czami pozostawia si¦ wolne - nie zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - ª¡cznie z przyª¡czami i inne ksztaªtki z otworami, musz¡ by na
okres próby zakorkowane i na okres próby zabezpieczone podparciem.
Urz¡dzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanaªów, musz¡ by wyposa»one w kró¢ce z zaworami dla:



doprowadzenia wody,



opró»nienia ruroci¡gu z wody po próbie,



odpowietrzenia,



przyª¡czenia urz¡dzenia pomiarowego.

Wod¦ do przewodu kanalizacyjnego podlegaj¡cego próbie nale»y doprowadzi ze zbiornika otwartego na powierzchni
terenu - grawitacyjnie.

Uwaga: W »adnym wypadku nie wolno dokonywa bezpo±redniego poª¡czenia wlotu do kanaªu z przewodem ci±nieniowym dostawy wody.
Napeªnienie przewodu przeprowadza si¦ powoli ze studzienki od doªu kanaªu. Odpowietrzenie kanaªu dokonuje
si¦ przez najwy»szy jego punkt. Czas napeªnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krótszy od jednej godziny dla
spokojnego napeªnienia i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci±nienia u»ywa si¦ rurki pionowej przezroczystej
albo innego urz¡dzenia do pomiaru ci±nienia. Ruroci¡g z rur kanalizacyjnych z PVC poddaje si¦ próbie ci±nienia o
warto±ci 3,0 m.s.w. Ci±nienie mo»e by mniejsze o ile wynika to z zagª¦bienia przewodu oraz studzienek po±rednich
na trasie przewodu. Badany przewód kanaªowy powinien przed prób¡ pozostawa¢ przez jedn¡ godzin¦ caªkowicie
napeªniony. Czas trwania próby powinien wynosi 15 minut. Na zª¡czach kielichowych nie powinny ukazywa¢ si¦
krople wody.

Ruroci¡g uwa»a si¦ za szczelny, kiedy dopeªniana ilo±¢ wody w ruroci¡gu w czasie trwania próby

3

(15 min.) nie wynosi wi¦cej ni» 0,02 dm /m

2

powierzchni rury.W wypadku nieszczelnego zª¡cza kielichowego rury,

zª¡cza nale»y wymieni¢, a prób¦ szczelno±ci powtórzy. Po sprawdzeniu zª¡czy na szczelno±¢, zª¡cza zabezpiecza si¦
obsypk¡ z piasku w stree kanalizacyjnej  z odpowiednim jej zag¦szczeniem.
Koszt wykonania próby szczelno±ci (tak»e zu»ytej wody) ponosi Wykonawca.

14.10.2

Próba szczelno±ci na inltracj¦

Próba szczelno±ci na inltracj¦ polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie
inltruj¡ do przewodów. Prób¦ na inltracje przeprowadza si¦ w przypadku wyst¦powania wody gruntowej powy»ej
posadowienia dna kanaªu, czego nie przewiduje si¦ w tym przypadku. Nie zachodzi wi¦c konieczno±¢ wykonania
takich prób.

14.11 Zasypka i obsypka ci¡gu kanalizacyjnego
Zasypywanie rur w wykopie nale»y prowadzi¢ warstwami grubo±ci 20 cm. Materiaª zasypkowy powinien by¢ równomiernie ukªadany i zag¦szczany po obu stronach przewodu.
Przy wykonaniu zasypki nale»y przestrzega¢ nast¦puj¡cych zasad:



zasypka powinna by¢ wykonywana równomiernie i równocze±nie z obu stron rury,



podczas zag¦szczania zasypki nale»y kontrolowa¢ rz¦dne posadowienia rur nie dopuszczaj¡c do ich wypychania,



grunt zasypki  niewysadzinowy piasek ±redni o wska¹niku ró»noziarnisto±ci U
poni»ej 20 cm mo»e by¢ U



≥

≥

5,0 dla warstw górnych,

3,0

wska¹nik zag¦szczenia wykonanej zasypki powinien by¢ nie mniejszy jak 1,00 (bezpo±rednio pod drog¡

≥

1,03),



nale»y zwróci¢ uwag¦, aby nie uszkodzi¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zag¦szczenia gruntu,



nadmiar ziemi z wykopu nale»y odwie¹¢ na wysypisko i zutylizowa¢ o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej.

Zasypanie kanaªu przeprowadza si¦ w trzech etapach:



Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanaªowej z wyª¡czeniem odcinków na zª¡czach;
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Etap II - po próbie szczelno±ci zª¡cz rur kanaªowych  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poª¡cze«



Etap III - zasyp wykopu gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami z jednoczesnym zag¦szczeniem i
rozbiórk¡ umocnie« wykopu.

Aby unikn¡¢ osiadania gruntu pod drog¡ zasypk¦ nale»y zag¦±ci¢ do 95 % zmodykowanej warto±ci Proctora.
Bardzo wa»ne jest, aby warto±¢ zag¦szczenia w stree posadowienia rury ( podsypka i zasypka na 30 cm ponad
grzbiet rury) byªa co najmniej równa warto±ci zag¦szczenia zasypki wªa±ciwej  nigdy nie mniejsza.

15 Wymagania dotycz¡ce ochrony ±rodowiska.
W czasie prowadzenia prac zwi¡zanych z wykonywan¡ inwestycj¡ powstan¡ odpady oboj¦tne, przez które rozumie si¦
takie odpady, które nie ulegaj¡ istotnym przemianom zycznym, chemicznym lub biologicznym, s¡ nierozpuszczalne,
nie wchodz¡ w reakcje zyczne ani chemiczne, nie powoduj¡ zanieczyszczenia ±rodowiska lub zagro»enia dla zdrowia
ludzi, nie ulegaj¡ biodegradacji i nie wpªywaj¡ niekorzystnie na materi¦, z któr¡ si¦ kontaktuj¡.
Ogólna zawarto±¢ zanieczyszcze« w tych odpadach oraz zdolno±¢ do ich wymywania, a tak»e negatywne oddziaªywanie na ±rodowisko odcieku s¡ nieznaczne, nie stanowi¡ zagro»enia dla jako±ci wód powierzchniowych, podziemnych, gleby i ziem. Wykonawca robót, który na skutek prowadzenia prac stanie si¦ wytwórc¡ odpadów zobowi¡zany

Ustaw¡ o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. z 2010 Nr 185 poz. 1243 tekst
jednolity). Odpady te winny zosta¢ w caªo±ci poddane odzyskowi poprzez ich ponowne zabudowanie jako materiaª

jest prowadzi¢ prace zgodnie z

peªnowarto±ciowy lub po recyklingu w celu uzyskania frakcji drobnych. Nie przewiduje si¦ ewentualnego wytworzenia takich odpadów w czasie prowadzenia prac, których nie uda si¦ podda¢ odzyskowi i które b¦d¡ musiaªy by¢
skªadowane.
W trakcie przygotowania i realizacji przedsi¦wzi¦cia nale»y zapewni¢ oszcz¦dne korzystanie z terenu oraz ograniczy¢ uci¡»liwo±ci dla terenów s¡siednich dziaªek, powodowane przez haªas, wibracje, ograniczenie dost¦pu do drogi
publicznej.
Odpady komunalne zwi¡zane z pobytem ekip budowlanych oraz odpady powstaªe w trakcie przygotowania i
realizacji inwestycji winny by¢ usuwane z terenu budowy przez podmiot posiadaj¡cy stosowne zezwolenie w zakresie
gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Po wykonaniu robót teren nale»y uporz¡dkowa¢.

16 Uzbrojenie terenu
Prace w pobli»u instalacji podziemnych nale»y prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami i klauzulami w tym zakresie
stanowi¡cymi integraln¡ cz¦±¢ dokumentacji.

17 Wymogi w zakresie BHP
Roboty budowlane nale»y prowadzi¢ zgodnie z:
1. aktami prawnymi okre±lonymi w informacji dotycz¡cej bezpiecze«stwa i ochrony zdrowia
2. specykacj¡ techniczn¡ stanowi¡c¡ integraln¡ cz¦±¢ niniejszej dokumentacji.

18 Uwagi ko«cowe
1. Nie wyklucza si¦ istnienia w rejonie projektowanej przebudowy innych, niewskazanych na mapie urz¡dze«
podziemnych, które nie byªy zgªoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach
bran»owych.
2. Przed przyst¡pieniem do robót ziemnych, w miejscach kolizji z istniej¡cym uzbrojeniem wykona¢ r¦czne przekopy kontrolne w celu dokªadnego zlokalizowania uzbrojenia pod wzgl¦dem sytuacyjnym oraz wysoko±ciowym.
3. Prowadzenie robót ziemnych w pobli»u instalacji podziemnych, a tak»e gª¦bienie wykopów poszukiwawczych
powinno odbywa¢ si¦ r¦cznie.
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4. Wszystkie wyst¦puj¡ce kolizje istniej¡cego uzbrojenia nale»y ka»dorazowo zgªosi¢ do poszczególnych u»ytkowników i uzgodni¢ sposób ich zabezpieczenia.
5. Prace nale»y wykona¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich sªu»b  wªa±cicieli uzbrojenia.
6. Prace nale»y prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
7. Rozpocz¦cie robót w pasie drogowym uzgodni¢ nale»y z Inwestorem.
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