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1. Przedmiot i zakres opracowania 

 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie kanalizacji 
sanitarnej do projektu na Modernizację ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 
 
Zakres opracowania: 
●  wykonanie niezbędnych prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego na 

odcinku od ulicy Słowackiego do Wojska Polskiego wraz z przebudową przyłączy kanalizacji 
sanitarnej umożliwiający podłączenie posesji,  

 

2.  Podstawa opracowania 

 
 Projekt budowlany został opracowany na podstawie: 
● zlecenia otrzymanego na wykonanie przedmiotowej dokumentacji, 
● mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, 
● aktualnych przepisów i wytycznych w zakresie projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych. 
 

3. Stan istniejący 

 
 Teren ulicy Dąbrowskiego w chwili obecnej uzbrojony jest w następującą infrastrukturę 
techniczną: 
● sied gazowa niskiego ciśnienia DN150 wraz z przyłączami do posesji, 
● sied wodociągowa DN100 wraz z przyłączami do posesji, 
● kanalizację deszczową na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Roweckiego-Grota 
● kanalizację teletechniczną, 
● kanalizację sanitarną wraz z przyłączami do posesji, 
● kable energetyczne NN, NW. 
 

4. Założenia projektowe 

 
 Podstawowe założenia projektowe przedstawiają się następująco: 
● istniejącą sied kanalizacji sanitarnej na odcinku S1 – S5 i t11 – S8 należy poddad renowacji ze 

względu na nieodkształcony okrągły przekrój poprzeczny kanału. (na podstawie „Raportu z 
telewizyjnej inspekcji odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej, pozycja nr 24”, wykonanej w 
czerwcu 2007r., Raport w posiadaniu Inwestora). 

 istniejącą sied kanalizacji sanitarnej na odcinku S5 – t11 należy poddad renowacji metodą 
tradycyjną poprzez wykopanie istniejącej sieci i wymianę na nowy 

● studnie na kanale sanitarnym zostaną zastąpione nowymi studniami żelbetowymi DN1000  
● trasę przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dąbrowskiego zlokalizowano na całym 

odcinku w trasie istniejącej kanalizacji sanitarnej z włączeniem do kanału sanitarnego w ul. 
Wojska Polskiego, 

●   przyłącza kanalizacji sanitarnej przewidziano do wymiany w pasie drogowym metodą 
tradycyjną. Trasy przyłączy kanalizacji sanitarnych pokrywają się z istniejącymi trasami. 
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5. Warunki gruntowo – wodne 

 
 Zgodnie z wykonaną ekspertyzą geologiczną grunty zostały zakwalifikowane jako nie 
budowlane. Należy przewidzied 100% wymianę gruntu podczas robót instalacyjnych. Nie 
występuje woda gruntowa. 
 Zgodnie z ustaleniami z projektantem części drogowej w kosztorysach do części drogowej 
przewidziano rozbiórkę nawierzchni i podbudowy pod wykopy związane z budową sieci 
kanalizacyjnej oraz odtworzenie podbudowy i nawierzchni zaś wykopy pod kanały poniżej warstwy 
podbudowy jak i zasypka tych wykopów do warstwy podbudowy uwzględniona została w 
kosztorysach instalacyjnych. 

 

6. Roboty ziemne 

 
 Przed rozpoczęciem robót należy trwale i widocznie (na okres robót) oznaczyd i 
zabezpieczyd trasy przewodu kanalizacyjnego przez wbicie kołków i założenie prowizorycznych 
reperów. 
Warunkiem zachowania bezpieczeostwa i sprawności ruchu jest odpowiednie oznakowanie i 
zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przewiduje się w zasadzie na całości inwestycji wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych z 
umocnieniem ścian szalunkami. 
 Przewiduje się wykonywanie wykopów zarówno mechanicznie jak i ręcznie. Wykopy ręczne 
w miejscu zbliżeo do istniejącego uzbrojenia, skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu 
włączeo oraz zbliżeo do obiektów terenowych. Na długości wykopów mechanicznych wykop pod 
podsypkę będzie wykonywany ręcznie. Przewody kanalizacyjne – przyłącza - układad na podsypce 
piaskowej grubości 10cm. Zasypywanie wykopów przewiduje się ręcznie do wysokości 30 cm nad 
powierzchnię rury, wyżej zasypka mechaniczna. Podsypka pod rury, obsypka rur oraz zasypka 30 
cm powyżej rury piaskiem. Nie dopuszcza się użycia do zasypania ziemi z wykopów – 100% 
wymiany gruntu. 
Ze względu na poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia kanałów nie przewiduje się 
wystąpienia wód gruntowych w wykopach i odwadniania wykopów. Zasypkę rurociągów i 
odbudowę nawierzchni wykonad zgodnie z Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po 
wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeo podziemnej infrastruktury 
technicznej" wydanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie 
Zakład Drogownictwa Miejskiego. 
 Zasypkę i zagęszczanie gruntu wykonywad zgodnie z w/w „Instrukcją...". Zasypkę 
wykonywad warstwami o grubości 20-40 cm przy zastosowaniu do zagęszczania ubijaków 
mechanicznych (szybkouderzających) Zapewnid optymalną wilgotnośd zagęszczanego gruntu. 
Wykonana zasypka winna posiadad wymagany (potwierdzony badaniami) wskaźnik zagęszczenia Js 
co najmniej 1,00 dla warstwy podłoża do głębokości 1,2 m, 
•   0,99 dla warstwy o głębokości od 1,2 – 2,0 m, 
•   0,97 dla warstwy o głębokości poniżej 2,0m. 
 Warstwa gruntu z wykopu przewidziana do wymiany zostanie wywieziona poza teren 
zainwestowania. 
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7. Sied kanalizacji sanitarnej. 

7.1 Opis ogólny 

 Na przedmiotowym terenie opracowania zaprojektowano jeden układ sieci kanalizacji 
sanitarnej obejmujący ulicę Dąbrowskiego. 
Ze względu na nieodkształcony przekrój poprzeczny istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 
Dąbrowskiego zdecydowano się zamiast wykonywania całkowitej przebudowy na wykonanie jej 
remontu na odcinku S1 – S5 i t11 – S8. Remont będzie polegał na wykonaniu renowacji kanału 
metodą bezwykopową modułami rurowymi systemu WIR o średnicy zewnętrznej 200x7,7mm oraz 
225x8,6mm. 
Zestawienie odcinków: 
- S1 – S5 i t11 – S7 renowacja kanału istniejącego modułami WIR 200x7,7mm – 178,15 mb 
- S7 – S8 renowacja kanału istniejącego modułami WIR 225x8,6mm – 35,7 mb 
-S5 – t11 wymiana kanału na nowy metodą tradycyjną rury PVC SN8 lita ścianka 200x7,2 – 76,35mb 
 
 Uzbrojenie sieci w studnie rewizyjne nakryte włazami w wypełnieniem betonowym co drugi 
wentylowany typu ciężkiego. 
Wszystkie elementy stosowane przy budowie sieci powinny posiadad wymagane atesty i 
odpowiadad Polskim Normom. 

7.2 Transport i składowanie. 

 Rury muszą byd transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Przy wyładunku 
rur nie stosowad do zawieszania lin stalowych lub łaocuchów. Jako zasadę należy przyjąd, że rury 
winny byd składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach). 
Powierzchnia składowania powinna byd płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składowad jedna na drugiej lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury o różnych średnicach i grubościach należy 
składowad oddzielnie. 

7.3 Układanie kanałów. 

 Do renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie krótkich 
modułów rurowych WIR o średnicy 200x7,7mm oraz 225x8,6mm – jest to tzw: metoda 
shortliningu. Polega ona na wykorzystaniu do renowacji krótkich odcinków rur wykonanych z PVC 
o sztywności SN8 dołączanych na połączenie typu O-ring jeden za drugim przy jednoczesnym ich 
wciąganiu do istniejącego kanału. Moduły są tak skonstruowane, że 
połączenie mieści się w grubości ścianki co powoduje, że zewnętrza 
średnica nie jest większa od nominalnej średnicy rury.  
Wszelkie prace przy renowacji kanałów muszą odpowiadać 
technologii opracowanej przez producenta systemu WIR tj. PPHU 
WIR s.c. W. Willmowski, A. Roszkowski, Warszawa ul. Mirtowa 40, 
tel. (022) 815 38 26. 
 Przebudowę (wymianę) odcinka S5 – t11 jak i przyłączy kanalizacji sanitarnej należy wykona 
metodą tradycyjną – wykop otwarty, ściany umocnione. Przyłącza podłączad do kanału głównego 

za pomocą trójników z odejściem pod kątem 45  montowanych za pomocą nasuwki. Przewody 
kanalizacyjne – przyłącza - układad na podsypce piaskowej grubości 10cm. Zasypywanie wykopów 
przewiduje się ręcznie do wysokości 30 cm nad powierzchnię rury, wyżej zasypka mechaniczna. 
Podsypka pod rury, obsypka rur oraz zasypka 30 cm powyżej rury piaskiem. Nie dopuszcza się 
użycia do zasypania ziemi z wykopów – 100% wymiany gruntu. 
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7.4 Łączenie rur. 

Przy łączeniu należy przestrzegad wytycznych producenta i stosowad firmowe uszczelki i łączniki. 
Kolejnośd wykonywanych czynności przy montażu kanału: 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rury w wykopie, 
- oczyszczenie kielicha i bosego kooca rury, 
- założenie uszczelki, 
- przesmarowanie środkiem poślizgowym, 
- połączenie kooców dwóch rur, 
- wykonanie obsypki rury, 
kontrola ułożenia spadku rury za pomocą niwelatora. 

7.5 Studnie rewizyjne. 

 Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano jeden rodzaj studni rewizyjnych: 
1. Studnie DN1000 z kręgów żelbetowych (beton B45), łączonych na uszczelki, z fabrycznie 

wykonana kinetą, z izolacją, z włazem typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym. 
 Usytuowanie studni zgodnie z częścią rysunkową projektu. Rzędne dna i wierzchu studni 
oraz typ studni zgodnie z rysunkiem profilu. Studnie rewizyjne zwieoczyd zgodnie z wytycznymi 
producenta jak dla klasy obciążeo D400. Studnie nakryd włazami żeliwnymi typu ciężkiego z 
wypełnieniem betonowym co drugi wentylowany. Uwaga: rzędne góry włazów studzienek i 
wpustów ulicznych zweryfikowad z projektem drogowym na etapie wykonawstwa. 
Studnie muszą byś wyposażone przez producenta w: 
- wyprofilowaną zbiorczą kinetę ze szczelnymi przejściami wyposażoną we wloty lewy i prawy – 
nawet jak nie wynika to z istniejącego uzbrojenia, 
- osadzone stopnie złazowe, 
- wykonane zabezpieczenie przeciwwilgociowe (jeżeli producent nie przewiduje zabezpieczenia to 
należy je wykona na miejscu przed wbudowaniem studni. 
Wszystkie istniejące studnie do likwidacji.  
 

 

8. Uwagi koocowe. 

1. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych obiekt musi byd wytyczony w terenie przez organ 
służby geodezyjnej oraz należy uzyskad wpis do dziennika budowy. 

2. Przed zasypaniem należy dokonad geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
3. Prace może wykonad jedynie firma posiadająca wymagane uprawnienia. 
4. Użyte materiały winny odpowiadad PN i posiadad stosowne atesty. 
5. Próby i odbiory wykonad zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
6. Roboty prowadzid zgodnie z przepisami BHP. 
7. Roboty ziemne związane z budową wodociągu powinny byd prowadzone zgodnie z 

przepisami zawartymi w BN-83/8836-01 w powiązaniu z PN-86/02480 oraz PN-81/B-10725. 
8. Wskaźnik zagęszczenia gruntu W=1-0.98 powinien byd potwierdzony badaniami 

laboratoryjnymi wykonanymi przez uprawnione jednostki geotechniczne wg 
zmodyfikowanej metody Proctora. 

9. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle w wykopem powinny byd zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację zgodnie z przeznaczeniem. 
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10. W warunkach ruchu ulicznego Wykonawca wykona przekrycie wykopów pomostami z 
barierkami jako przejścia dla pieszych. 

11. Przy przekazaniu sieci Inwestorowi, Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą. 
12. Wykopy należy wykonywad ręcznie ze względu na dużą ilośd kolizji. Przy wykonywaniu 

wykopów za pomocą koparek należy nie dopuścid do przegłębienia wykopu. 
Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z kształtem dla rur wodociągowych oraz z 
projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed ułożeniem przewodu 
wodociągowego. 

13. Przy wykonywaniu  wykopów w gruntach zwartych, należy wykop wykonad o głębokości 
0,15m poniżej projektowanej rzędnej spodu rurociągu z wykonaniem podsypki z piasku i jej 
zagęszczeniu do 1,0 ZPP (zmodyfikowanej próby Proctora) 

14. Inwestor musi uzyskad pozwolenie na budowę. 
15. Wodociąg i przyłącza w stanie odkrytym zgłosid wyprzedzająco do MZGK w Piotrkowie 

Tryb. celem dokonania odbioru technicznego przy udziale Wykonawcy. 
16. Inwentaryzację przekazad do MZGK w Piotrkowie Tryb. 
17. Po odbiorze technicznym przekazad do eksploatacji. 

 
 

9. Informacja dotycząca bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. 

Obiekt: Kanalizacja  sanitarna, przyłącza kanalizacyjne w modernizowanej ulicy Dąbrowskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

Adres: ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Inwestor: Gmina Piotrków Trybunalski  

Projektant sporządzający informację: 

Adam Niściór. 

Opis: 

Zamierzenie budowlane obejmuje renowację kanalizacji sanitarnej, oraz przebudową 
przyłączy kanalizacyjnych do posesji znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego w Piotrkowie 
Tryb. 

Na terenie objętym w/w inwestycją nie występują elementy zagrażające zdrowiu ludzi. 

Nie przewiduje się prowadzenia robót, które bezpośrednio jak i pośrednio nie stwarzają 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi . 

Wykopy przewidziano jako wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian. 

Wszystkie roboty należy wykonywad pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

Należy opracowad i zatwierdzid projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Uzyskad odpowiednie pozwolenia zajęcia pasa drogowego. 

Prawidłowo oznakowad teren budowy, zainstalowad tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, tablice ostrzegawcze i informacyjne, poręcze itp. 

Zapewnid wjazdy do posesji jak i w miarę możliwości zapewnid dojścia do sklepów 
znajdujących się przy ul. Dąbrowskiego. 

Kierownictwo budowy zobligowany jest do poinstruowania pracowników o możliwych 
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zagrożeniach i o przestrzeganiu przepisów BHP.   

10. Zestawienie podstawowych materiałów. 

10.1 Kanalizacja sanitarna. 

 renowacja kanału istniejącego modułami WIR 200x7,7mm   – 178,15 mb 
 renowacja kanału istniejącego modułami WIR 225x8,6mm  – 35,7 mb 
 kanał sanitarny z rur PVC SN8 lity przekrój ścianki 200x7,2mm  - 76,35 mb  
 studnie żelbetowe wg opisu DN1000      – 7 kpl 
 przyłącza z rur PVC SN8 lity przekrój ścianki 200x5,9   – 22,50mb  
 przyłącza z rur PVC SN8 lity przekrój ścianki 160x4,7   – 120mb + 14,50mb 

 

 
 

UWAGA: 
Przy zbliżeniu się do sieci istniejących i niemodernizowanych (np.: kable 
elektryczne, przyłącza i sieci gazowe, itp.) na odległośd poniżej jednego metra, 
należy na nie założyd rury osłonowe dwudzielne np.: AROT-a dostosowane do 
średnicy przewodu.   
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11. Oświadczenie 

 

 

 

 

 
 Oświadczam, że projekt budowlany zamienny z zakresie kanalizacji sanitarnej przebudowy 

ulicy Dąbrowskiego w Piotrkowie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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12. Załącznik nr 1 – studnia DN1000 
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13.  Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa 
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14.  Uprawnienia Budowlane   


