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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego
BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
UL.CEGLANA GÓRA , SKWIERZYNA
DZ.NR 172,160/8,2001/2,156/4,160/21,160/25,160/35
- OBRĘB 0001 SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA
KATEGORIA OBIEKTU : XXVI

1. Podstawa opracowania





Umowa o prace projektowe;
Wizja lokalna;
Obowiązujące normy i przepisy;
Mapa geodezyjna w skali 1 : 500;

2. Cel i zakres opracowania
-Celem niniejszego opracowania jest projekt ,sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociągu doprowadzającego wodę socjalno-bytową i p.poż . wraz z przyłączami do
poszczególnych posesji .

3. Ogólna charakterystyka terenu inwestycji
Warunki gruntowe
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz
wodociągowej z przyłączami przebiega w działkach zlokalizowanych w pasie ul.
Ceglana Góra i drogach lokalnych.
-długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi - 326,7 m oraz przyłącza do
granic posesji.
-długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wynosi - 817,2 m oraz
przyłącza do granic posesji.
-długość projektowanej sieci kanalizacyjnej tłocznej wynosi - 89,5 m
Na poziomie projektowanego wodociągu zalegają grunty III i IV kat.
Średnie zagłębienie projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi 1,0-5,0 m poniżej
poziomu terenu.
Średnie zagłębienie projektowanego wodociągu wynosi około 1,5 m poniżej
poziomu terenu.
Teren objęty zakresem inwestycji nie jest zróżnicowany wysokościowo .
Przebieg trasy projektowanego wodociągu przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu .
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INFORMACJE OGÓLNE:
1. Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu zabytku, jakim jest zespół urbanistycznokrajobrazowy miasta Skwierzyna, wpisany do rejestru decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków W Zielonej Górze pod numerem KOK-I-11/58/86-2176/75 z
dnia 31. 01. 1975 r.
2. Teren na którym zaprojektowano sieć wodociągową , nie znajduje się w granicach
terenu górniczego .
3. Projektowana sieć wodociągowa nie przewiduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i
zdrowia użytkowników oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
4. Projektowana sieć wodociągowa nie jest skomplikowanym obiektem budowlanym i nie
wymaga określania innych danych koniecznych do wykonania i eksploatacji inwestycji.
4. Część opisowa.
1.0. Przedmiot i zakres opracowania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji
sanitarnej istniejącej w ul. Ceglana Góra.
Zakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od domów
jednorodzinnych w ul. Ceglana Góra w pasie drogowym i dróg lokalnych do pompowni
ścieków P20 , dalej z pompowni do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ceglana Góra
.
Włączenie zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna usytuowana jest w pasach jezdni.
Usytuowanie sieci wg. zagospodarowania terenu rys nr PS-1 .
2.0. Kanalizacja sanitarna.
2.1. Opis przewodów wraz z uzbrojeniem.
Punktem wyjściowym przy wyborze materiału było określenie sposobu obciążenia
naziomu, warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych,
Na podstawie analizy
powyższych danych dokonano wyboru następujących
materiałów do budowy sieci kanalizacji sanitarnej:
Kolektory sanitarne w ulicach
- Studnie betonowe D1200 Studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych
żelbetowych, z bet. B- 45 (nasiąkliwość WcS, mrozoodporność 1-50) włazy kanałowe .
Kręgi studzienek typu BS łączone są za pomocą uszczelek gumowych Forscheda 116,
natomiast pierścienie dystansowe betonowe za pomocą zaprawy betonowej. Kręgi
wyposażone są fabrycznie w stopnie złazowe .
- Studnie rewizyjne D425 PP z kinetą przepływową D200 , połączeniową D200 z wpustem
żeliwnym klasy D400
3. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej.
3.1 Rozwiązania projektowe .
Analizując układ terenu, zaprojektowano kanalizację sanitarną,
w układzie
grawitacyjno - pompowym z uwzględnieniem naturalnych spadków terenowych.
Wyodrębniono następujące ciągi kolektorów kanalizacyjnych:
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kolektor S23 – P20 ,S5 – S1,S44-S1,S28-S9,S26-S17,S25-S19 sanitarny - kanalizacja
grawitacyjna D200/PVC-SN8.
od P20 do S rozp. tłoczny - kanalizacja tłoczna D90/PE100
oraz od Srozp-Sistn. kolektor sanitarny - kanalizacja grawitacyjna D200/PVC-SN8 podłączony do kanalizacji istniejącej.
Trasy kolektorów zaprojektowano w pasie jezdni z uwzględnieniem normatywnych
odległości od infrastruktury technicznej . Odcinki kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłącza
zaprojektowano z rur o średnicach nominalnych 200PVC a kanalizacji tłocznej
D90/PE100 . Spadek kolektora przewidziano w kierunku pompowni P20 która dalej
przetłoczy ścieki przewodem de 90/PE100 do studni rozprężnej znajdującej się w ul.
Ceglanej Górze , do kanalizacji istniejącej.
Na trasie kolektora kanalizacji grawitacyjnej na odcinku S44 do S2 należy podnieść
teren drogi dla wykonania prawidłowego zagłębienia kolektora.
Zasilanie elektryczne pompowni .
Wg. wydanych warunków energetycznych i projektu energetycznego.
3.2 Uzbrojenie kolektorów sanitarnych
Studzienki kanalizacyjne węzłowe .
Studzienki kanalizacyjne
zaprojektowano z elementów prefabrykowanych
żelbetowych, z bet. B-45 (nasiąkliwość W8, mrozoodporność F50) Beton lub
równorzędne natomiast włazy kanałowe . Kręgi studzienek typu BS łączone są za
pomocą uszczelek gumowych Forscheda 116, natomiast pierścienie dystansowe
betonowe za pomocą zaprawy betonowej. Kręgi wyposażone są fabrycznie w
stopnie złazowe.
- Studnie rewizyjne D425 PP z kinetą przepływową D200 , połączeniową D160 z wpustem
żeliwnym klasy D400 .
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i przyłączeniowe .
Projektowany system kanalizacji sanitarnej należy uzbroić w studzienki kanalizacyjne,
rewizyjno-połączeniowe, betonowe 1200mm, . Betonowe łączone poprzez uszczelkę
gumową, stożkową wykonaną specjalnie do łączenia elementów . Studnie należy
zaopatrzyć w stopnie włazowe zgodnie z PN-92/B-10729. Należy stosować stopnie wg
PN-64/H-74086, lub systemowe. Studnie powinny być wyposażone we włazy kanałowe,
wielkości 600 zgodne z PN-87/H-74051/00. Wszystkie zaprojektowane studnie należy
zaopatrzyć w betonowy pierścień odciążający. Wszystkie połączenia rur SN8 ze studnią
sanitarną projektuje się w kinecie studziennej. Podłączenia przykanalików sanitarnych
do projektowanych studzienek powinno odbywać się w kinecie zaprojektowanych
studzienek oraz studnie rewizyjne D425 PP z kinetą przepływową D200 , połączeniową D200
z wpustem żeliwnym klasy D400 .
Na kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tworzywowe rury
SN8 o
średnicach jak pokazano na rysunkach. Rury WAVIN gwarantują wysoki stopień
szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej. System projektowanych
rurociągów posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, nasuwki), przejść szczelnych
oraz łączników z innymi materiałami.
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4. Pompownia sanitarna
Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano pompownię sanitarną P20, jej
lokalizację pokazano na planie zagospodarowania terenu. Projektuje się pompownie
firmy HYDRO-MARKO . Pompownię uzbroić w odpowiednią armaturę: pompy,
zawory zwrotne, odcinające, kolana sprzęgające, drabinki, pomosty. Budowa
pompowni oraz jej wyposażenie zostało przedstawione w arkuszu danych.
Elektryczną rozdzielnie zlokalizowano na granicy działki przy przepompowni.

Wydajność pompowni P20 - 4,68 dm3/s

5. Opis projektowanej sieci wodociągowej
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur D110/PE , D90 oraz D32 PE-HD zasilaną z
sieci wodociągowej D110 usytuowaną pasie drogi ul. Ceglana Góra . Włączenie
należy wykonać trójnikiem D110 , dalej zaprojektowano rury PE100 SDR17 PN10.
Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie projektowane obiekty w wodę do
celów bytowo-gospodarczych i p. poż.
Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek z polietylenu o dużej gęstości
PEHD100, D110, D90 oraz D40 SDR17 na ciśnienie PN10, w kolorze niebieskim
łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.
Projektowana sieć wodociągowa zasilać będzie hydranty p.poż podziemne D80 o
wydajności Q-10 dm3/s.
Hydranty podziemne zastosowano ze względu na zapis w miejscowym planie
zagospodarowania terenu .
Hydrant wyposażyć w zasuwę odcinające z obudową teleskopową wyprowadzoną do
rzędnej terenu i skrzynką uliczną .
Trasa sieci projektowana po istniejących elementach zagospodarowania które należy
odtworzyć do stanu pierwotnego.
Brak kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.
Nie zakłóca to podstawowych funkcji tych terenów .

6. Wybór materiału
Dokonano wyboru następujących materiałów do budowy przyłącza wodociągu:
 Zasuwy do PE kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 1.6 MPa
klasa szczelności A , temperatura czynnika do 70 oC , O-Ringowe uszczelnienia
trzpienia , suchy gwint -wymienne pod ciśnieniem.
 kolumna hydrantu na ciśnienie PN 1,6 MPa z rury żeliwnej sferoidalnej , trzpień
nierdzewny
wrzeciono nierdzewne , samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia przepływu,
możliwość wymiany wewnętrznych elementów pod ciśnieniem.
 rury tworzywowe PE100_SDR17 , o średnicyD110/PE, D90/PE, D40/PE.

7. Technologia wykonania robót ziemnych
7.1.Trasowanie i niwelacja projektowanych sieci
Odcinki przewodów powinny być wytrasowane przez uprawnionego geodetę. Przed
przystąpieniem do robót należy dobrze wytrasować kable elektryczne. Niwelację
wykonać
zgodnie z normą BN-83/8836-02. Przed zasypaniem należy wykonać
powykonawczą
inwentaryzację geodezyjną urządzeń i przewodów.
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7.2. Wykopy
Wykopy wykonywać mechanicznie, a w pobliżu istniejących instalacji
podziemnych – ręcznie. W pobliżu budynków i budowli (istn. rurociągi) w wykopach
wąsko-przestrzennych umocnionych. Wykopy powinny mieć szerokość taką, by po
każdej stronie rury pozostało przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej.
Wykopy wykonywane na poziomie występowania wody gruntowej wykonywać jako
umocnione i odwadniać. Podczas układania wodociągu zachować normatywne
odległości od innych rurociągów.
Wykopy rozpoczynać po wytyczeniu osi wodociągu przez geodetę.
W miejscach przewidywanego skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
wykonać przekopy kontrolne dla sprawdzenia rzeczywistej rzędnej posadowienia
rurociągu.
Wykop głębić do rzędnej dna wodociągu mechanicznie a pozostałą część wykopu na
grubość podsypki ręcznie.
7.3. Obsypka

-

Rury należy układać na podsypce drobnoziarnistej z gruntów minralnych
(uziarnienie nie większe niż 20mm), o grubości 15cm zagęszczonej oraz podsypce
montażowej o grubości 3cm bez zagęszczania.
Przy wykonaniu obsypki rurociągu należy stosować się do poniższych zaleceń:
obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego ( piasek, żwir ). Wielkość ziaren
nie powinna przekraczać 10% nominalnej średnicy rury;
materiał obsypki nie może być zmrożony ani zawierać ostrych kamieni;
obsypkę należy wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rury. Grubość
warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy i nie powinna być większa niż 30cm.
obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej
rurociągu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury;
niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczenie z
samochodu mas ziemi.
Przed wykonaniem zasypki należy przeprowadzić próbę szczelności sieci
( rurociągi ).
7.4. Zasypka
Do zasypania wykopu należy użyć gruntów piaszczystych. Zasypywanie wykopów
należy wykonywać warstwami grubości 30cm i zagęszczać zagęszczarkami
wibracyjnymi. Przy ręcznym zagęszczaniu maksymalna grubość obsypki nie powinna
być większa niż 10cm do 15cm. Sieć wykonać zgodnie z lokalizacją na planie
sytuacyjnym. Miejsce składowania urobku na odkład, lub w/g wskazań inwestora.
7.5.Próba szczelności i płukanie rurociągu
Próbę szczelności wodociągu prowadzić zgodnie z PN-81/10736 za pomocą wody
wodociągowej.
Ciśnienie próbne dla rur powinno być wyższe o 50 od ciśnienia roboczego, nie niższe
jednak niż 1,0Mpa. Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie
wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia.
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Dezynfekcja wodnym roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodowego.
Czas trwania dezynfekcji 24 h.
Płukanie ponowne do uzyskania pozytywnego wyniku badań bakteriologicznych,
wykonanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, która to wyda stosowne
zezwolenie o możliwości włączenia odcinka do czynnych obiegów wodociągowych.
7.6.Roboty ziemne i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN/B-10736
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do wszystkich znanych i
potencjalnych właścicieli istniejącego uzbrojenia o wskazanie w terenie przebiegu i
zagłębienia kanałów, kabli i rurociągów, oznaczenie tego przebiegu, oraz nadzór w
czasie wykonywania robót.
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejącej sieci w
miejscu wpięcia. Teren należy zniwelować i sieci wytrasować.
Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg z wcześniej
opracowanego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/B-06584,
BN/8636-02, PN/B-10736
Przy robotach ziemnych należy przestrzegać zabezpieczenia wykopów przed ich
osypywaniem. Wykopy wykonywać można mechanicznie lub ręcznie w miejscach
istniejącego uzbrojenia, umocnione.
Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami do stopnia zagęszczenia nie
mniej niż 1,0.
Przed zasypaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonej sieci, oraz zgłosić do
służb geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury układać w suchym wykopie
zabezpieczonym przed wodami gruntowymi.
Należy zachować minimalną odległość 2,0m między pniami drzew a skrajnią wykopu.
Wszystkie prace związane z wykonaniem przyłącza należy prowadzić z zachowaniem
przepisów BHP.
Przyłącze układać na dnie, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Następnie zasypać piaskiem na wysokość 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubić
obsypka rury musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
posadowienia.
Nie stosować na podsypki i obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów
łamanych kamieni i gruzu.
Sieć i przyłącze wodociągowe należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą z PE w kolorze
niebieskim, z drutem
miedzianym na wysokości 20 cm ponad grzbiet rury. Końcówki drutu sygnalizacyjnego
z taśmy znacznikowej wyprowadzić do skrzynek zasuw.
Trasę i spadki przewodu wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.
7.7.Oznakowanie uzbrojenia
Lokalizację armatury zabudowanej na sieci wodociągowej należy oznaczyć w terenie
tablicami wg PN-86/B-09700. Tablice w miarę możliwości umieszczać na ścianach
budynków, a tam gdzie nie będzie to możliwe umieszczać je na słupkach z rury stalowej
50 mm na wysokości 2,0 m.
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7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne
Armatura żeliwna zabezpieczona przy pomocy powłok malarskich o gr. min. 250 µm
nanoszonych metodami elektrostatycznymi lub fluidyzacyjnymi.
7.9.Zagadnienia BHP
Prace przy budowie należy prowadzić przy ścisłym przestrzeganiu warunków BHP
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BN-83/8837-02, PN/B-06050,
Dz.B.Nr2/67. Prace ziemne w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym stanowiska
pracy, składowanie materiałów , prac sprzętu należy planować i prowadzić z
uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów w tym w szczególności norm: PN76/B-05125, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.nr47 z
dnia 19.03.2003r)oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r.
W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118 z
dnia 15.10.2001r). Prace ziemne nad liniami kablowymi i w odległości do 1m od nich
należy wykonywać ręcznie.
Wykonawca sieci wodociągowych zobowiązany jest przeszkolić pracowników
budujących wodociąg i wykonujących roboty ziemne, w zakresie BHP przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci wodociągowych rozporządzenie MGPiB z 01.10.93 r,
Dz.U. nr 96 poz. 437, oraz przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i
rozbiórkowych Dz.U. nr 13 z 72 r. poz.93.
W trakcie budowy i eksploatacji rurociągów z PE obowiązują wszystkie zasady BHP
obowiązujące przy rurociągach stalowych, dodatkowo ze względu na specyfikę
tworzywa należy stosować się do następujących zaleceń:
- przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń do zgrzewania i agregatów prądotwórczych
dostarczanych przez producenta
- przewód zasilający płytę i urządzenie skrawające o napięciu 220V musi mieć przewód
uziemiający. Zabrania się podłączania płyty grzewczej do gniazda wtykowego nie
wyposażonego w przewód i bolec uziemiający
Projektowane obiekty na sieciach nie stanowią zagrożenia wybuchem i pożarem i
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 01.09.1999r. nie podlegają pod względem
ochrony p.poż. (DZ.U.nr22 poz.206).
7.10. Roboty ziemne i wykonawstwo sieci kanalizacyjnej i wodociągowych
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN/B-10736. Teren należy zniwelować i przewody
wytrasować. Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, wg z
wcześniej opracowanego planu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami PN/B06584, BN/8636-02, PN/B-10736. Przy robotach ziemnych należy przestrzegać
zabezpieczenia wykopów przed ich osypywaniem. Wykopy wykonywać można
mechanicznie lub ręcznie w miejscach istniejącego uzbrojenia, umocnione. Przed
zasypaniem wykopów należy skontrolować spadki ułożonej sieci, oraz zgłosić do służb
geodezyjnych celem wykonania pomiaru. Rury układać w suchym wykopie
zabezpieczonymi przed wodami gruntowymi. Wszystkie prace związane z wykonaniem
sieci należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Sieć układać na dnie, na
uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Następnie zasypać piaskiem na
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wysokość 20 cm ponad grzbiet rury i ponownie ubić. Obsypka rury musi być wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia. Nie stosować na podsypki i
obsypki piasków zanieczyszczonych, ostrych grysów łamanych kamieni i gruzu.
W miejscach występowania uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywać ręcznie, a
przeszkodę zabezpieczyć konstrukcją osłonową. Wykopy muszą być zabezpieczone przed
wodami opadowymi i pozbawione wody gruntowej. Spód wykopu należy pozostawić na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym , a w gruncie
nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem
podsypki.
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę
rzędnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nie przeznaczone do likwidacji na trasie
wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób
zapewniający ich eksploatację.
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopów) należy składać wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie
od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż
krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż
wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych
obiektów i urządzeń towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania
przewodów z boków , z dokładnym ubiciem ziemi warstwami grubości 10-20cm.
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę
ewentualnego umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie to możliwe winno zostać
podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć
szczególne starania , aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić lub uszkodzić
przewodów. Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych.
Po ukończeniu zasypywania wykopu teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.
Teren po wykopach należy zrekultywować. W przypadku odstępstw warunków
gruntowych określonych dla posadowienia należy wstrzymać roboty i poinformować
Inżyniera.
Wymagania dotyczące zagęszczenia:
Współczynnik zagęszczenia gruntu Is ( zgodnie z BN-77/8931-12 ) nie powinien być
niższy niż 0,95 dla warstw wierzchnich ( do 1,2 m głębokości ) i 0,90 dla warstw
niższych (poniżej 1,2m głębokości). Grunt powinien zostać zbadany wg PN – 88/B04481.
Sposób posadowienia przewodów oraz montaż rur wodociągowych i kanalizacyjnych w
przypadku standardowego posadowienia powyżej 1m głębokości (od terenu do wierzchu
rury) należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w katalogu technicznym .
W przypadku mniejszego przykrycia gruntem niż 1,5 m ,należy oprócz wskazówek
wydanych przez producenta rur we wspomnianym wyżej katalogu spełnić
następujące warunki:
- Zagęszczenie obsypki i wykopu wg Proctora -98%
- Współczynnik wykonawstwa podłoża Bf1% (dno wykopu bez kamieni ,
wykonawstwo staranne z nadzorem)
9

- Wyklucza się wykonanie prac montażowych bez nadzoru
- Maksymalne odchylenie kątowe na połączeniu o średnicy do 315mm - 2°
- Minimalna grubość podsypki –15cm wyprofilowana pod rurą na kąt 90° i
wyrównana zgodnie z projektowanym spadkiem
- Zasypka o grubości 30cm powyżej górnej krawędzi rury a w przypadku
wystąpienia podbudowy drogi –zagęszczony grunt stabilizowany cementem
Zasadnicze podparcie przewodu jest zapewnione przez zagęszczenie gruntu wokół dolnej
połowy rury i po obu stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze
gruntu. Gdy do zagęszczenia gruntu używane są urządzenia mechaniczne , nie powinny
być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej krawędzi rury i to tylko
wtedy ,gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony min. do gęstości 85%
według standardowej metody Proctora.
7.11.Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych .Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety przewodu.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający
szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych. Dla przewodów w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć
warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15cm.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków
gruntowych i wodnych w trakcie wykonywania robót Wykonawca powinien uzyskać
odpowiednie pozwolenia na odprowadzenie wody z wykopów.
Uwagi końcowe
Wszystkie stosowane materiały winny posiadać świadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie lub Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI
„INSTAL” w Warszawie PZH i ITB.
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B-06050. Przed zasypaniem sieci należy
zgłosić opomiarowanie do służb geodezyjnych.
Odcinki wodociągu wykonać w oparciu o WTWiO Robót Budowlano-Montażowych
cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe, Warunki wykonania i odbioru wydane
przez producenta rur w oparciu o ISO 9001.
,Przed przystąpieniem do robót sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia w miejscach
włączeń i skrzyżowań.
8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Usytuowanie niniejszej inwestycji oraz jej charakter, po analizie następujących
przepisów: 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, 2) Ustawa
z dnia 23 lipca 2003 r. - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 3) Ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, 4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach
publicznych, 5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody, 6)Ustawa z
dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym, 7) Ustawa z dnia 27 października 1994
r. - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, 8) Ustawa z dnia 27
października 1994 r. - o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
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9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. - w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych, 10) Rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 11) Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne
służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, 12)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października
1997 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
rolnicze i ich usytuowanie, 13)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie, 14) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
kwietnia 1999 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, 15)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2
sierpnia 1996 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich
usytuowanie, 16) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, 17) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 października 2001 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz i ich usytuowanie, 18) Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie, 19)
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. - w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie, 20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. - w
sprawie składowisk odpadów, 21) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wprowadzających ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wraz z uwzględnieniem funkcji, kształtu i charakteru działki
inwestora, wyklucza naruszenie prawa własności, nie utrudnia korzystania z
nieruchomości sąsiednich i nie ogranicza sposobu jej zagospodarowania oraz w
jakikolwiek sposób nie wpłynie ujemnie na możliwość zagospodarowania w przyszłości
nieruchomości sąsiednie.
Stwierdza się, że obszar oddziaływania inwestycji mieści się na terenie działek, na
których jest zlokalizowana inwestycja.

7. Uwagi dla wykonawcy
Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z :
1. "Warunkami
Technicznymi Wykonania
i
Odbioru
Robót
Budowlano
Montażowych
2. Stosować się do instrukcji i materiałów informacyjnych
firm stosowanych
materiałów.
3. Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.
4. Stosować się do warunków BHP
5. Stosować się do zarządzenia M. G. P. i B. z dn. 15.12.94rok , Monit. Pol. z 1995 nr.2,
poz.29, w sprawie dziennika budowy, oraz tablicy informacyjnej.
6. Przy wykonywaniu robót, przy występującym uzbrojeniu podziemnym zawiadomić
nadzór użytkownika i wykonać przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego
przebiegu uzbrojenia.
7. W protokole przyjęcia placu budowy ustalić przebieg istniejących instalacji
podziemnych nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym.
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8. Przy odkrywaniu czynnych instalacji każdorazowo wezwać przedstawiciela
użytkownika w celu pełnienia nadzoru technicznego.
9. Przy wykonaniu robót należy uwzględnić obowiązujące przepisy i normy polskie, a w
szczególności:

Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporządzenie Ministra Gospodarki
przestrzennej i Budownictwa z dnia 21/06/94 dział 07, grupa 0721 Wodociągi i
Kanalizacje

Dziennik Ustaw nr 75/02 poz. 690 jako Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
Opracował:
mgr inż. Jan Moczulski
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INFORMACJA DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wg. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr
106, poz. 1126, z późn. zm. ).
Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych,
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych
obiektów;
Remont, modernizacja, przebudowa wykonać w kolejności
- roboty montżowe
- roboty wykończeniowe- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
1) wykaz istniejących obiektów budowlanych;
drogi
sieci infrastruktury technicznej
2) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
- montaż wodociągu i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej
3) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;
- możliwość upadku podczas pracy, możliwość uderzenia przypadkowo
- wykucia i wyburzenia / możliwość uderzenia ciężkimi elementami /
4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych;
- pracownicy powinni być przeszkoleni przez specjalistę ds. BHP z
uprawnieniami ,
- bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w danym dniu pracownicy powinni być przeszkoleni przez
kierownika budowy o niebezpieczeństwach
6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
1.
Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, przy obsłudze i
konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach składowych
materiałów budowlanych na terenie budowy może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:
-posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.
2.
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań
lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3.
Brygadzista ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
danej specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez
przełożonego.
4.
Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą.
5.
Brygadzista powinien wyznaczyć zastępcę na czas swojej nieobecności w brygadzie.
6.
Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych, dźwignicowych, kierowców
wózków silnikowych i innych maszyn budowlanych o napędzie silnikowym wymaga posiadania
uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną.
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7.
Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urządzenia
budowlanego.
8.
Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
9.
Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator obowiązany jest
zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby zahamować oraz uniemożliwić
włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby trzecie.
10.
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.
11.
Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione.
12.
Roboty budowlano-montażowe lub rozbiórkowe powinny być prowadzone w sposób
bezpieczny, określony w projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.
13.
W razie powierzenia wykonania robót generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspólnie z podwykonawcami zasady
nadzoru związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na poszczególnych odcinkach robót.
14.
Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawców przestrzegania tych przepisów.
15.
Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego
zakład pracy powinien przeprowadzić próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia
wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16.
Zakład pracy eksploatujący sprzęt zmechanizowany i pomocniczy oraz urządzenia techniczne
nie objęte dozorem technicznym powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, opracować
instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe oraz dokonywać obciążeń próbnych.
17.
Liczbę pracowników niezbędną do obsługi sprzętu zmechanizowanego określa się w
instrukcji techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urządzenia.
18.
Zakład pracy powinien opracować szczegółowe instrukcje techniczno-ruchowe określające
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych stanowisk i przestrzegać ich
stosowania.
19.
Przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej
umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem
z wysokości.
20.
Jeżeli roboty określone w ust. 1 są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.1, należy wprowadzić inne skuteczne
zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.
21.
Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia.
22.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujące czynności nadzoru
inwestorskiego obowiązani są do kontroli nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie
przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

SPORZĄDZIŁ:

mgr inż. Jan Moczulski
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mgr inż. Jan Moczulski
LUKG/0004/PWOS/04

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami
oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:
Projekt budowlany : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
UL.CEGLANA GÓRA , SKWIERZYNA
DZ.NR 172,160/8,2001/2,156/4,160/21,160/25,160/35
- OBRĘB 0001 SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-QC4-UBT-HQ4 *

Pan Jan Moczulski o numerze ewidencyjnym LBS/IS/2298/01
adres zamieszkania ul. Zuchów 37, 66-400 Gorzów Wlkp.
jest członkiem Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku przez:
Andrzej Cegielnik, Przewodniczący Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy
Digitally signed by Andrzej Cegielnik
Date: 2015.12.16 11:31:29 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gorzów Wielkopolski, Polska
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Albin Poleszczuk
sprawdzający

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami
oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:
Projekt budowlany : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
UL.CEGLANA GÓRA , SKWIERZYNA
DZ.NR 172,160/8,2001/2,156/4,160/21,160/25,160/35
- OBRĘB 0001 SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

sprawdzający

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania tłoczni na dz. nr 156/4 dla budowy sieci
kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i wodociągowej z przyłączami przy ul. Ceglanej w
Skwierzynie
Zakres projektu obejmuj zasilanie szafy sterowniczej tłoczni sanitarnej oraz system ochrony od
porażeń .

1.2. Podstawy opracowania
1.2.1. Zlecenie inwestora.
1.2.2. Mapa do celów projektowych 1:500
1.2.3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;
1.2.4. Pozostałe przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego.

1.3. Projekty związane z opracowaniem
1.3.1. Projekt budowy sieci kanalizacyjnej.;

1.4. Charakterystyka energetyczna
1.4.1. Układ sieciowy - TNC;
1.4.2. Kabel zasilający YKY 4x10 mm2 10m;
1.4.3. Napięcie zasilania 0,23/0,4kV 50Hz;
1.4.4. Ochrona przed dotykiem pośrednim II klasa ochronności;
1.4.5. Moc zainstalowana Pi 9,0kW;
1.4.6. Moc szczytowa Psz 8,0kW
1.4.7. Prąd szczytowy Isz 12,5A
1.4.8. Prąd zabezpieczenia Ib 13A
1.4.9. Współczynnik mocy po kompensacji cos fi 0,95
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2.0. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie szafy sterowniczej
Z rozdzielnicy ZK1x-1P /w zakresie operatora ENEA S.A./ w II klasie ochronności wyprowadzić kabel
zasilający YKY 4x10 mm2 10m do szafy sterowniczej tłoczni PS1.
Projektowany kabel należy ułożyć w ziemi w typowym rowie kablowym na głębokości 0,7 m
na podsypce piaskowej 2 x 0,1m. Przy skrzyżowaniu kabla innymi instalacjami podziemnymi , kabel
należy chronić w rurze PCV Ф 50mm w kolorze niebieskim . Odległości ułożenia kabli w stosunku do
innych instalacji wykonać w oparciu o wytyczne N SEP-E-004. Całość prac związanych z wykopem
wykonać ręcznie. Na całej długości ułożenia kabla należy go przykryć folią techniczną koloru
niebieskiego. Całość nowych trasy kablowej pokazano na rysunku PS1.
Wykonać uziemienie szyny PEN szafy sterowniczej pompowni z wykorzystaniem prętów
miedziowanych o średnicy min 18 mm uzyskując rezystancję uziemienia R<15Ω.
Schemat połączeń pokazano na rysunku E1.

2.2.Ochrona od porażeń
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zapewniona przez zastosowanie właściwej izolacji części
czynnych.
Ochrona przed dotykiem pośrednim druga klasa ochronności.

2.3.Uwagi końcowe
2.3.1.Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, projektowane instalacje elektryczne nie wpływają
negatywnie na okoliczny obszar w rozumieniu Art.3 pkt.2 Prawa Budowlanego..
2.3.1.Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną .
2.3.2.Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z
projektantem .
2.3.3.Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób pomontażowych a protokoły z ich
wynikami przedstawić przy odbiorze .
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Informację opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
1.Zakres robót obejmują budowę instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia
zewnętrznego i zasilania gniazd rezerwowych oraz system ochrony od porażeń na działce
465 Obręb 000.3 Wawrów, jednostka ewidencyjna 086101_1 Gorzów Wlkp., ul.
Sybiraków, Gorzów Wlkp. Kategoria obiektu XXVI..
2.Uwagi ogólne
- Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, projektowane instalacje elektryczne nie

wpływają negatywnie na okoliczny obszar w rozumieniu Art.3 pkt.2 Prawa Budowlanego.
- Na obiekcie należy przestrzegać zasad BHP przy przewożeniu i składowaniu
materiałów budowlanych oraz przy wykonywaniu prac
- Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.03.2013
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych. (Dz. U z 2013 poz. 492)
- Do prac na obiekcie stosować maszyny spełniające wymogi Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy(Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz.1596 z późniejszymi zm.)
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z treścią uzgodnień
- Należy wykonać właściwe zabezpieczenie robót uwzględnieniem zasad BHP.
- W przypadkach wątpliwych należy skontaktować się z autorem projektu
- Wszystkie prace związane z niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami stosując typowe sposoby montażu oraz wykorzystując
odpowiednie narzędzia
- Obsługa urządzeń powinna odbyć się zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zatrudnieni podczas prac pracownicy powinni posiadać orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do określonej pracy
3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
Szczególna uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu następujących prac
- prace na wysokościach i na rusztowaniach ( możliwość upadku podczas pracy,
możliwość uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadającymi elementami).
- Prace instalacje elektryczno-energetyczne ( możliwość porażenia prądem
elektrycznym, możliwość doznania urazu podczas obsługi elektronarzędzi).
4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie BHP
- ustalić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- ustalić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie
bezpieczeństwem przez wyznaczone w tym celu osoby.
- ustalić zasady stosowania przez pracowników środki ochrony indywidualnej oraz
odzieży i obuwia roboczego.
5. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,
umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
Miejsce wykonywania prac powinno być wyposażone w sprzęt niezbędny do
gaszenia pożarów.
W przypadku stosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w
instalacjach zasilających należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed
przystąpieniem do pracy.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy , znajdujące się na wysokości co
najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone
balustradą lub pasem ochronnym przed upadkiem z wysokości
Należy ustalić rodzaj prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
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wykonywanych na wysokościach powyżej 2m w przypadkach, w których
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przez upadkiem z
wysokości.
6. Nie wolno zatrudniać pracownika w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez
wstępnego przeszkolenia w zakresie BHP
7. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je niezwłocznie
zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania.
8. Wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione
9. Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywać się wyłącznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.
10. Roboty montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, określony w
projekcie organizacji robót wykonanym przez wykonawcę.
11. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy przeszkolić pracowników zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy

Projektant:
inż. Grzegorz Bytniewski
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mgr inż. Grzegorz Bytniewski
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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Dz. U. nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami
oraz art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam że:
Projekt budowlany : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI
UL.CEGLANA GÓRA , SKWIERZYNA
DZ.NR 172,160/8,2001/2,156/4,160/21,160/25,160/35
- OBRĘB 0001 SKWIERZYNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA SKWIERZYNA
- instalacje elektryczne

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT

