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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 – Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane  (Tekst jednolity
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1409.),  ja niżej podpisany oświadczam,  że przedmiotowy projekt 
sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Temat: 
Remont ul. Broniewskiego w Kluczborku, dz. nr 81/2; 215; 217; 2/19; k. m. 5. 

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z wypustami ulicznymi.

Adres inwestycji: 46-200 Kluczbork ul. Broniewskiego dz. nr 81/2; 215; 217; 219;  
                     obręb: 0027 Kluczbork, jednostka ewidencyjna: 160402_4    

                               Kluczbork – miasto; k. m. 5

Inwestor:    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”
                              46-200 Kluczbork ul. Jana Pawła II 5

Projektant:                   mgr inż. Andrzej Stańkowski 
zam. 46-200 Kluczbork ul. Jagiełły 10  

Data: listopad, 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu  „Remont ul. Broniewskiego w Kluczborku, dz. nr 81/2; 215; 217; 219; k. m. 5. Budowa przyłączy 

kanalizacji deszczowej z wypustami ulicznymi.”

INFORMACJE OGÓLNE

INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”, 46-200 Kluczbork ul. Jana Pawła II 5

TEMAT:  Remont  ul.  Broniewskiego  w  Kluczborku,  dz.  nr  81/2;  215;  217;  219;  k.  m.  5. 
Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z wypustami ulicznymi.

LOKALIZACJA:  46-200 Kluczbork ul.  Broniewskiego dz.  nr 81/2; 215; 217; 219; k.  m. 5; 
obręb:      0027 Kluczbork, jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork - miasto

PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt „Remont ul. Broniewskiego w Kluczborku, dz. nr 
81/2;  215;  217;  219;  k.  m.  5.  Budowa  przyłączy  kanalizacji  deszczowej  z  wypustami 
ulicznymi” -  obejmujący:  projekt  zagospodarowania  terenu  inwestycji  oraz  projekt  kanalizacji 
deszczowej z przykanalikami zakończonymi wpustami ulicznymi.

Zakres projektu obejmuje wykonanie niżej wymienionej kanalizacji deszczowej :
1) studnie rewizyjne Ø1000, betonowe z pierścieniem odciążającym - 2 kpl.
2) przykanaliki deszczowe z PVC-U, DN 160, - 43,6 m; 
3) odcinek sieci kanalizacji deszczowej  Ø 200,                                               - 28,3 m;
4) wpusty uliczne z rur betonowych Ø 500, z kratami żeliwnymi - 6 szt.

Opracowanie  obejmuje  rozwiązania  techniczne  kanalizacji  deszczowej
z  przykanalikami  do  wpustów  ulicznych.  W  niniejszym  opracowania  ujęto  projekt 
zagospodarowania terenu wraz z udokumentowanym stanem formalno-prawnym inwestycji. 

Celem opracowanego projektu jest zapewnienie warunków odprowadzenia wód opadowych 
i  roztopowych  z  projektowanej  drogi  wewnętrznej  ul.  Broniewskiego  w  Kluczbork  oraz 
odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej ulicznej. 

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę  opracowania  stanowi  umowa  zawarta  pomiędzy Spółdzielnia  Mieszkaniowa 
„Przyszłość”, 46-200 Kluczbork ul. Jana Pawła II 5 a  Biuro Obsługi Technicznej „ROAD” 
Paweł Świątek, 46-203 Kluczbork ul. Norwida 8a/3.

MATERIAŁY WYJŚCIOWE

 Uzgodnienia z Zamawiającym i wizja lokalna w terenie;
 Pismo z firmy Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o w Kluczborku.
 Mapa do celów projektowych obszaru projektowania;
 Projekt branży drogowej ul. Broniewskiego w Kluczborku;
 Wypisy z ewidencji gruntów i mapy ewidencyjne terenu;
 Obowiązujące normy i przepisy, aktualna literatura, katalogi i informacje producentów.

STAN PRAWNY

Działki  nr  81/2;  215;  217;  219  stanowi  własność  gminy  Spółdzielni  Mieszkaniowej 



„Przyszłość” ulica Jana Pawła II 5 w Kluczborku.

STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar  objęty  projektem  (dz.  nr  81/2;  215;  217;  219)  w  znacznej  części  posiada 
nawierzchnie w złym stanie. 

Projektowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej mającej na celu 
odprowadzanie  wód  opadowych  i  roztopowych  z  terenów  utwardzonych  projektowanej  drogi 
wewnętrznej.  Uzbrojenie  terenu  stanowią  podziemne  linie  telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne, wodociąg i kanalizacje sanitarną. Trasy istniejącego uzbrojenia zlokalizowane 
są na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, na której opracowany został projekt.

TERENY PODLEGAJĄCE OCHRONIE

Na  obszarze  projektowania  nie  występują  obiekty  ani  obszary  chronione  prawem. 
Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie obszaru Natura 2000, jak również nie 
będzie  na  niego  oddziaływać,  zatem  nie  jest  wymagane  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach.

CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI

Systemu  odwodnienia  wykonany  będzie  w  postaci  6  wpustów  deszczowych  z 
przykanalikami  grawitacyjnymi  włączonymi  do istniejącej  sieci  poprzez projektowane 2 studnie 
betonowe oraz trójniki PVCU zabudowane na istniejącym kanale deszczowym, ulicznym. 

W skład zlewni wchodzi obszar projektowanej drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej.

 1.1 Ilość odprowadzanych wód opadowych

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń ilości miarodajnego spływu ścieków opadowych dla 
wyznaczonych zlewni.

Powierzchnię zlewni zredukowanej wyznaczono z następującej zależności:

FR = FC * ψ
gdzie:
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej.
FC - powierzchnia zlewni cząstkowej o określonym sposobie zagospodarowania,
ψ - współczynnik spływu powierzchniowego danej zlewni cząstkowej,

Przedmiotowy spływ wyznaczono w oparciu o następujące wzory i założenia metodologiczne:

Q = FR * q
gdzie:
Q - miarodajny (obliczeniowy) spływ wód opadowych [dm3/s];
FR - powierzchnia zlewni zredukowanej [ha].

Natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha]; wyznaczone z zależności:

q = 470 x c0,333 x t-0,67

w której:
c – okres jednorazowego przekroczenia danego natężenia [lata]
t – czas trwania deszczu [min]; przy założonych wielkościach powyższych zmiennych na poziomie: 
c = 5 (p=20%); t = 15 min.; natężenie deszczu miarodajnego kształtować się będzie na poziomie: 



q = 130 dm3/s*ha
Wyznaczona ilość wód opadowych i roztopowych ze zlewni:

1. maksymalna godzinowa ilość wód opadowych:

Qmaxh = 3,83 m3/h

2. roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych z obszaru zlewni wydzielonej na 
przedmiotowym obszarze określona z zależności: 

QR = FR * H 
gdzie: 
QR - roczna ilość ścieków opadowych odprowadzanych z odwadnianego obszaru, m3/rok; 
FR - łączna powierzchnia zredukowana zlewni, m2; FR= 1960 m2 
H - roczna wysokość opadu dla analizowanego rejonu, m/r ; tu przyjęto: 0,670 m 

QR = 474 m3/rok

3. średniodobowa ilość wód opadowych:

Qśrd= 0,21 m3/d

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE – BUDOWA KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ

 1.2 Rozwiązania techniczne

Zaprojektowano przykanaliki odprowadzające wody opadowe ze  zlewni obejmującej obszar 
o  powierzchni  1060  m2.  Przykanaliki  i  studnie  rewizyjne  zaprojektowano  tak,  aby  umożliwić 
podłączenie wpustów odwadniających projektowaną drogę wewnętrzną. 

Nowo projektowana kanalizacja deszczowa składa się z 1 studni betonowej zabudowanej na 
istniejącym kanale oraz 5 przykanalików wraz z wpustami ulicznymi. 

Przewiduje się odprowadzenie wód z odwodnienia odcinka jezdni do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Broniewskiego w Kluczborku. 

Projektowana  kanalizacja  deszczowa  stanowi  liniowy  obiekt  budowlany  uzupełniający 
istniejącą infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Na  trasie  projektowanych  przykanalików  deszczowych  nie  występują  zbliżenia
i  skrzyżowania  z  istniejącym  i  projektowanym  uzbrojeniem podziemnym  i  nadziemnym  typu: 
przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazociąg oraz przewody telekomunikacyjne, kable i słupy 
elektroenergetyczne. 
Przewiduje się prowadzenie projektowanych przykanalików kanalizacji deszczowej:

 na głębokościach od 1,30 do 1,80 m ppt.
 szerokość wykopu umocnionego wynosi 1,0 m.

W sytuacji skrzyżowania z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem zaproponowano zabezpieczenia :
 dla kabli zastosowanie dwudzielnej rury osłonowej z PVC typu AROT,
 przy zbliżeniach do studzienek telekomunikacyjnych i słupów energetycznych zastosowano 

umocnienie ścian wykopu ściankami szczelnymi,
 przewidziano  podwieszenie  kabli  i  rur  w  wykopach  podczas  wykonywania  prac 

budowlanych na trasie nowych rurociągów.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  istniejące  uzbrojenie  podziemne  należy 

zlokalizować  i  wytyczyć  w  terenie  przy  udziale  jego  właściciela.  Odkryte  uzbrojenie  należy 



zabezpieczyć  zgodnie  z  wymogami  właściciela.  Ewentualne  uszkodzenia  rurociągów  należy 
odbudować. Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodnić z zarządcą terenu.

Wykopy pod kanalizację w terenie niezabudowanym będą wykonywane mechanicznie za 
pomocą  koparki.  W pobliżu  istniejących  obiektów  budowlanych  oraz  uzbrojenia  podziemnego 
wykopy  wykonywać  ręcznie  pod  nadzorem  ich  użytkowników.  Kanalizacje  należy  układać
w  wykopach  wąskoprzestrzennych  z  zastosowaniem  systemowych  obudów  wg  projektu 
wykonawczego.  Wykopy,  z  uwagi  na  ograniczona  powierzchnie,  wykonywać  o  ścianach 
pionowych  z pełna  obudowa.  Ewentualne  pojawienie  się  wody gruntowej  należy usuwać przez 
pompowanie igłofiltrami. Roboty ziemne wykonywane będą metodą  wykopu otwartego.  W fazie 
wykonywania  robót  należy  liczyć  się  z  okresowym  zajęciem  części  pasa  terenu,  co  może 
powodować nieznaczne ograniczenia w komunikacji w obrębie dróg dojazdowych do budynków.

Wyłączenie lub ograniczenie użytkowania fragmentów terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 
wykopów. Prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów będzie źródłem krótkotrwale 
występujących  uciążliwości,  w tym utrudnień w dojeździe i  komunikacji  pieszej  do budynków, 
emisji pyłu i hałasu spowodowanego pracą urządzeń mechanicznych.

WYKONAWSTWO ROBÓT

Zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych - wybór rozwiązania

Wykonywanie i zabezpieczenie ścian wykopów budowlanych należy przyjmować stosownie 
do istniejących warunków terenowych, warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopów oraz 
średnicy i przyjętej technologii wprowadzania odcinków montażowych rur.

Opis rozwiązań technicznych

Układanie kanalizacji deszczowej z  przykanalikami – prace należy prowadzić w wykopach 
liniowych  umocnionych.  Minimalne szerokości  wykopów przy dnie należy przyjmować 1,00 m 
(wymiary w świetle).

Przewiduje  się umacnianie wykopów na całej wysokości obudową pełną, zwartą. Przyjmuje 
się,  że  umacnianie  ścian  wykopów  realizowane  będzie  systemowymi  szalunkami  słupowo-
płytowymi  metoda  pogrążania  do  wymaganej  głębokości  dna  wykopu,  równoważnymi  do 
szalunków płytowych z podwójna szyną prowadzącą. Należy stosować szalunki przystosowane do 
wykonywania wykopów w linii łamanej oraz wykopów punktowych, które przy max. głębokości 
wykopów wynoszącej  ok.  5,0 m  winny przenosić  parcie  gruntu rzędu 45 kN/m2.  W miejscach 
występowania komór i studzienek należy wykonać miejscowe poszerzenia wykopów zapewniając 
minimalny  prześwit  pomiędzy  ścianami  obudowy wykopów  a  ścianami  komory  równy 0.5  m. 
Należy przyjmować głębokości wykopów równe głębokości posadowienia dna rurociągu (zgodnie z 
profilami podłużnymi) powiększone o grubość podsypki.

Obiekty projektowanej kanalizacji deszczowej

Studzienki  wraz z wyposażeniem stanowią przedmiot  kompleksowej  dostawy.  Należy je 
posadowić zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta stosownie do istniejących warunków 
hydrogeologicznych miejsc ich usytuowania.

a) studzienki na kanale grawitacyjnym – studzienki rewizyjne średnicy Ø 1000 mm przyjęte 
zgodnie  z  norma  PN-B-10729  z  kręgów  betonowych  z  betonu  wodoszczelnego  jako 
włazowe z prefabrykowanych elementów.

b) studzienki  wpustowe  deszczowe  z  pojedynczym  wpustem  ulicznym  i  osadnikiem
z kręgów betonowych Ø 500 mm, na studzience osadzony zostanie, wpust uliczny klasy 
D400.

c) zwieńczenia  studzienek–  wykonywać  zgodnie  z  norma  PN-EN/124:2000.  Zwieńczenie 



włazem klasy D400, wtopione w warstwy konstrukcyjne dróg. Należy stosować wszystkie 
włazy  jako  żeliwne,  dwuotworowe  z  zabezpieczeniem  według  warunków  technicznych 
wydanych przez użytkownika sieci.

Studzienki  betonowe  wykonane  będą  z  kręgów  z  betonu  wodoszczelnego  (W-8), 
mrozoodpornego  (F-150)  o  klasie  wytrzymałości  nie  niższej  niż  C35/45  jako  włazowe
z prefabrykowanych elementów. Podstawowymi elementem wyposażenia studzienki jest komora 
robocza,  komin  włazowy,  właz,  stopnie  złazowe  i  przejścia  szczelne  kanałów  przez  ściany 
studzienki. Kręgi łączone będą za pomocą uszczelek gumowych. 

Podsypki  i  obsypki  studzienek  wykonać  na  ubitej  podsypce  piaskowo-cementowej. 
Zwieńczenie studzienek wykonać jako posadowione na pierścieniach odciążających. W obiektach 
betonowych  należy  stosować  włazy  jako  żeliwne,  z  pokrywą  dwuotworową
z zabezpieczeniem antywłamaniowym, natomiast w studzienkach tworzywowych włazy żeliwne. 

Przejścia szczelne

Przejścia  kanałów  przez  ściany  studzienek  należy  wykonywać  jako  szczelne  w  stopniu 
uniemożliwiając infiltrację wody do wnętrza lub eksfiltrację na zewnątrz studzienki. Wykonanie 
przejść szczelnych w studzienkach betonowych poprzez fabryczne osadzenie w ścianach króćców 
np.  przy  użyciu  kleju  opartego  na  bazie  żywicy  epoksydowej.  Materiał  i  średnica  osadzanych
w ścianach studzienek króćców winny być identyczne jak materiał wpinanej do studzienki rury.

Zasypywanie wykopów i zagęszczenie nasypów

Gospodarowanie  masami  ziemnymi  podczas  procesu  budowlanego  –  przyjmuje  się  że 
zasypywanie wykopów w obrębie podsypki i obsypki technologicznej tj. do wysokości min 0,3 m 
ponad górną krawędź rury wykonywane będzie gruntami gruntami z wykopu lub dowiezionymi, 
piaszczystymi, jednorodnymi o grubości ziaren ≤30 mm. Przed wykonywaniem wykopów warstwy 
humusowe  zostaną  zdjęte  na  odkład  do  późniejszego  wykorzystania.  Zasypywanie  wykopów 
wykonywać  do  poziomu  dolnej  warstwy  konstrukcyjnej  odtwarzanych  dróg,  poboczy  lub 
chodników  a  w  terenie  nieutwardzonym  typu  trawniki,  łąki  do  spodu  odtwarzanej  warstwy 
humusowej.  Zagęszczenie  tych  gruntów  w  wykopie  wykonywać  20÷30  cm  warstwami  do 
wskaźnika zagęszczenia odpowiednio; w drogach do IS≥1,0 a w poboczach i chodnikach do IS≥0.90 
wg  skali  Proctora.  Wykonywanie  robót  ziemnych  należy  prowadzić  zgodnie  z  PN-B-10736  – 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 – „Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwwilgociowe

 Izolacje poziome dla obiektów betonowych – papa termozgrzewalna na włókninie 
poliestrowej min 180g/m2 wykonana na betonie pokrytym gruntem.

 Izolacje pionowe zewnętrzne –powierzchnie zewnętrzne studzienek mające styczność
z woda gruntowa należy zabezpieczyć powłoką bitumiczna na zimno. do zabezpieczania 
powierzchni betonowych - 3 warstwy.

 Elementy stalowe ochronne zabezpieczone fabrycznie - wewnętrznie i zewnętrznie powłoka 
epoksydowo-bitumiczna.

WARUNKI GÓRNICZE

Projektowana kanalizacja deszczowa znajduje się poza terenami górniczymi i nie wymaga z 
tego tytułu dodatkowych zabezpieczeń w ramach profilaktyki budowlanej



OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
ORAZ PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA 
ŚRODOWISKO 

Prawidłowo  wykonana  i  eksploatowana  kanalizacja  deszczowa  nie  stanowi  elementu 
infrastruktury  terenu,  uciążliwego  dla  środowiska.  Uciążliwość  wynika  jedynie  z  konieczności 
zajęcia terenów na czas realizacji przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z Ustawą  z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2015 nr 
0 poz. 139), obszar oddziaływania projektowanej kanalizacji deszczowej mieści się  w całości na 
działkach, na których została zaprojektowana – dz. nr 81/2; 215; 217; 219 przy ul. Broniewskiego, 
obręb 0027 Kluczbork.

Opracował:















Istniejący wpust 

do likwidacji

 

„ ”



Rzędna terenu istniejącego

Zagłębienie dna kanału [m]

Średnice, materiały  [mm]

Rzędna dna kanału

Spadki / długości

Odległości  [m]

Oznaczenia

P.p.: 172,00m.n.p.m.

 

„ ”



Rzędna terenu istniejącego

Zagłębienie dna kanału [m]

Średnice, materiały  [mm]

Rzędna dna kanału

Spadki / długości

Odległości  [m]

Oznaczenia

P.p.: 172,00m.n.p.m.

 

„ ”



Rzędna terenu istniejącego

Zagłębienie dna kanału [m]

Średnice, materiały  [mm]

Rzędna dna kanału

Spadki / długości

Odległości  [m]

Oznaczenia

P.p.: 172,00m.n.p.m.

 

„ ”
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