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I.   CZĘŚĆ OPISOWA

1.   Informacje ogólne

1.1. Inwestor

Gmina Piotrków Trybunalski wspólnie z mieszkańcami ulicy Wilczej i Partyzantów w
ramach  tzw.  Społecznego  Komitetu  Budowy  Kanalizacji,  zarejestrowanego  w  Wydziale
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Podstawa, zakres i cel opracowania

Podstawą  opracowania  jest  zlecenie i  umowa ze Społecznym Komitetem Budowy
Kanalizacji. 

Projekt  kanalizacji  obejmuje całą  ulicę  Wilczą  od cieku Strawa do ul.  Partyzantów
oraz krótki odcinek ulicy Partyzantów od ul. Wilczej w kierunku zachodnim. Projektowana
kanalizacja  może  być  w  przyszłości  rozbudowana  w  ul.  Partyzantów  w  kierunku  ul.
Spacerowej i dalej w ul. Spacerową. 

Celem opracowania jest zbiorcze odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych od
mieszkańców wymienionych wyżej ulic do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

1.3. Ogólne dane techniczne projektowanej inwestycji

− kanały sanitarne z rur PVC ∅ 200/4,9 -  420,7 m

− studnie rewizyjne z kręgów żelb. ∅ 1,2 m -      7 szt.

− studzienki inspekcyjne z PVC ∅ 400 mm -      4  szt.

− przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ∅ 160/4,7 szt. 11 
    o łącznej długości w liniach regulacyjnych ulicy -    58,5 m 

2. Materiały  wyjściowe do projektowania

− decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowania w skali 1 : 500,

− warunki techniczne MZGK Sp.z o.o.

− obowiązujące normy i przepisy z zakresu budowy kanalizacji deszczowych.

3. Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej

3.1. Układ sieci

Wylot projektowanej kanalizacji jest do kolektora sanitarnego nr III, średnicy 800 mm,
którego trasa przebiega wzdłuż lewego brzegu cieku Strawa. Trasa projektowanego kanału
sanitarnego biegnie od kolektora przy Strawie do ulicy Partyzantów najpierw alejką  prze
teren ogrodów działkowych, która to alejka jest  przedłużeniem ulicy Wilczej,  a następnie
ulicą Wilczą do ul. Partyzantów. W ulicy Partyzantów trasa skręca w kierunku Zachodnim. W
przyszłości trasa kanału może być wydłużona w ulicy Partyzantów w kierunku wschodnim do
ul.  Spacerowej.  Projektowany  kanał  może  być  także  wykorzystany  do  skanalizowania
domków letniskowych na terenie ogrodów działkowych, a także do odprowadzania ścieków
bytowo-gospodarczych z działek niezabudowanych przy ul. Wilczej i Partyzantów.

Zaprojektowana  trasa  kanału  sanitarnego  przechodzi  przez  lokalny  wododział,  z
czego wynikają bardzo zróżnicowane głębokości kanału od 1,6 m do 5,65 m. Alternatywą dla
tego  rozwiązania  i  uniknięcia  głębokich  przekopów  byłoby  zaprojektowanie   małych
pompowni przydomowymi pompujących ścieki z posesji  przy ul. Partyzantów. Po analizie
kosztów inwestycji  i  późniejszej eksploatacji kanalizacji zdecydowano przyjąć rozwiązanie
przedstawione w niniejszym opracowaniu, czyli  grawitacyjne odprowadzanie ścieków, bez



pompowni, kosztem głębszych przekopów dla budowy kanalizacji.

3.2. Roboty ziemne 

Roboty  ziemne  charakteryzują  się  znacznymi  głębokościami  wykopu  w  ul.  Wilczej
dochodzącymi  do  5,65  m.  Przewiduje  się  wykop  z  wywozem  gruntu,  chociaż  istnieje
możliwość  przynajmniej  częściowego pozostawienia urobku, na niedługi  okres czasu, na
odkładzie wzdłuż krawędzi wykopu. Szerokość ulicy oraz minimalny ruch lokalny pozwalają
na taką  technologię  prowadzenia robót ziemnych W przedmiarze robót przyjęto wykop o
ścianach pionowych z wywozem urobku na odległości 1 km z pełnym szalowaniem ścian
wykopu. W przedmiarze robót przewidziano podsypkę pod rurociąg z pospółki warstwą 10
cm, ale wskazane jest, aby rurociąg ułożyć na gruncie rodzimym, na odpowiednio ręcznie
uformowanym dnie wykopu. Podsypkę należy wykonać tylko w miejscach gdzie wystąpi w
wykopie  woda  gruntowa.  Podsypka  będzie  wtedy  warstwą  filtracyjną  dla  odwodnienia
wykopu,  chociaż  nie  przewiduje  się  konieczności  odwadniania  wykopów  wynikającą  z
warunków gruntowo-wodnych. 

Przy zasypywaniu wykopów warunkiem jest uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
po  przekopie  zgodnie  z  obowiązującą  norm  PN-S-02205:1998  –  „Drogi  samochodowe,
roboty ziemne, wymagania i badania”, bez względu na rodzaj gruntu mineralnego użytego
do zasypania wykopu. 

3.3. Roboty montażowe

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych PVC średnicy

∅ 200/5,9 mm o litym przekroju ścianki rury. Rurom z PVC należy zapewnić odpowiednie
wsparcie gruntu, co można uzyskać poprzez dobrze wykonaną obsypkę i jej zagęszczenie.
Obsypkę ułożonego rurociągu należy wykonać warstwą grubości 10 cm nad grzbiet rury i
dobrze zagęścić po bokach rury, aby nie nastąpiło jej spłaszczenie pod ciężarem gruntu nad
rurą.  Z  tych  też  względów  należy  zastosować  dobry  materiał  na  obsypkę  rurociągów,
najlepiej gruby żwir i starannie wykonać jego zagęszczenie. Stopień zagęszczenia obsypki
powinien wynieść 90% ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora).

Włączenie  projektowanego kanału  do  kolektora  z  rur  żelbetowych  średnicy  800  mm
wykonać przez nawiercenie otworu odpowiedniej średnicy w ściance kolektora, osadzenie

specjalnej gumowej uszczelki wielowargowej w tym otworze, następnie rurociągu PVC  ∅
200 mm. 

Osadzenie rur gładkich w ściankach studzienek z kręgów żelbetowych powinno być z
użyciem specjalnych kształtek tzw. „przejść”. Ma to zapewnić szczelność połączeń. 

Dla  połączenia  z  kanałem  ulicznym  domowych  przyłączy  kanalizacyjnych  w
miejscach,  gdzie  głębokość  kanału  ulicznego  jest  znaczna,  zastosowano  studzienki
systemowe PVC średnicy 400 mm, unikając tym sposobem dużych głębokości przyłączy
kanalizacyjnych w przypadku, gdyby były łączone z kanałem ulicznym z użyciem trójników.

4. Obliczenia ilości ścieków sanitarnych i średnic kanałów

Obliczenia  ilości  ścieków,  ani  obliczeń  hydraulicznych  nie  przeprowadzono  ze
względu na minimalne ilości ścieków. Przy założeniu, że wszystkie posesje niezabudowane
będą  zabudowane w przyszłości,  a kanał sanitarny zostanie wydłużony w kierunku ulicy
Spacerowej  ilość  mieszkańców,  która  będzie  obsługiwana  przez  projektowany  kanał
wyniesie  około  80  osób.  Do  kanału  zostanie  przyłączonych  obecnie  11  budynków
jednorodzinnych, a w przyszłości, potencjalnie może zostanie przyłączonych dalszych 8 –
10 budynków jednorodzinnych. Daję to liczbę  mieszkańców około 80 osób. Projektowany
kanał może przyjąć ścieki z osiedla o liczbie mieszkańców około 4 000. Dla kanału przyjęto
minimalną dopuszczalną średnicę 200 mm, a dla przyłączy kanalizacyjnych 160 mm.

5. Uwagi i zalecenia dla wykonawstwa robót



− wszędzie tam gdzie występuje zbliżenie lub skrzyżowanie tras projektowanych kanałów z
istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym,  należy  przed  rozpoczęciem  wykopu
mechanicznego, najpierw odkopać ręcznie to podziemne urządzenie w miejscu gdzie ma
przebiegać kanał, aby było widoczne i żeby go nie uszkodzić  prowadząc dalej wykop
mechanicznie,

− pod  nadzorem  przedstawicieli  Zakładu  Energetycznego  i  Telekomunikacji  prowadzić
roboty w obrębie kabli energetycznych i teletechnicznych,

− włączenie do kolektora nr III  wykonać  pod nadzorem MZGK Sp. Z o.o.  w Piotrkowie
Trybunalskim,

− przed  całkowitym  zasypaniem  odcinka  kanału  miedzy  studzienkami,  należy  odcinek
zgłosić do odbioru nadzorowi inwestorskiemu celem sprawdzenia zagęszczenia obsypki,
ułożenia rurociągu wg projektowanych rzędnych i sprawdzenia połączeń.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt: 

Kanalizacja sanitarna w ulicy Wilczej i w ul. Partyzantów. 

Adres inwestycji: 

ul. Wilcza i ul. Partyzantów w Piotrkowie Trybunalskim
        

Inwestor: 

Gmina Piotrków Trybunalski, Urząd Miasta, Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków
Trybunalski, przy finansowym udziale mieszkańców wymienionych ulic, zorganizowanych do
tego przedsięwzięcia w tzw. Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji. 

Projektant sporządzający informację: 

Eugeniusz  Sęk  –  Miejski  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.,  97-300  Piotrków
Trybunalski, ul. Przemysłowa 4.

Opis 

1. Zamierzenie budowlane obejmuje budowę  rurowego kanału sanitarnego w ul.  Wilczej
oraz  krótkiego  odcinka  w  ul.  Partyzantów,  wraz  z  wykonaniem  odcinków  przyłączy
kanalizacyjnych w liniach regulacyjnych ulicy.

2. Na terenie, na którym będzie realizowany zakres robót przewidzianych projektem nie
występują elementy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

3. Projekt nie przewiduje prowadzenia robót budowlanych, których charakter, organizacja i
miejsce  prowadzenia  stwarza  szczególne  wysokie  ryzyko  zagrożenia  życia  i  zdrowia
ludzi.  Dla  robót  ziemnych  pod  rurociągi  przewidziano  wykonanie  wykopu
wąskoprzestrzennego, o ścianach pionowych, z pełnym ubezpieczeniem ścian wykopów
palami szalunkowymi – wypraskami.

4. Nie  przewiduje  się  dodatkowych  środków  zapobiegawczych.  Wszystkie  roboty
wykonywać  należy  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  odpowiednie  uprawnienia
budowlane. Należy zwrócić szczególną uwagę na:

− opracowanie  i  uzgodnienie  projektów  organizacji  ruchu  niezbędnych  dla  realizacji
zaprojektowanego zakresu robót, uzyskanie koniecznych zezwoleń u zarządców dróg
na zajęcie pasa drogowego,

− na czas  prowadzenia  robót  właściwe oznakowanie  dróg,  zabezpieczenie  wykopów
przed  dostępem  osób  trzecich,  wykonanie  przejść  dla  pieszych,  zabezpieczenie
wjazdów do posesji,

− dostarczenie,  zainstalowanie  i  obsługa  wszystkich  tymczasowych  urządzeń



zabezpieczających  takich  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  tablice  informacyjne,
sygnały,  ogrodzenia,  poręcze  itp.  Niezbędne  do  ochrony  robót,  zapewniające
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

− po wykonaniu robót odtworzenie wjazdów do bram i uporządkowanie terenu.

5. Kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  codziennego  poinstruowania  pracowników  o
mogących  wystąpić  podczas  realizacji  zaplanowanych  na  dany  dzień  zagrożeń
bezpieczeństwa i o konieczności zachowania przepisów bhp. 

6. Dla  realizacji  robót  objętych  projektem  nie  jest  konieczne  opracowanie  planu
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  ponieważ  roboty  każdego  z  etapów  inwestycji
(inwestycja będzie realizowana etapami) nie będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i nie
zajmą więcej niż 500 roboczodni.


