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Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany parkingu przy Urz�dzie Gminy w Suszcu 

wraz z Budow� i przebudow� drogi dojazdowej. 

2. Zakres opracowania 

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:  

• poszerzenie ulicy lipowej z zabudowaniem kraw��nika, 

• nowoprojektowany plac postojowy z drogami manewrowymi, miejscami 

parkingowymi, doj�ciami, 

• modernizacj� placu ze stanowiskami postojowymi przed frontem budynku Urz�du 

Gminy + chodnik, 

• ci�g jezdny ł�cz�cy ulic� Wyzwolenia z ulic� Lipow� 

• przebudowa napowietrznej linii energetycznej z przestawieniem słupów (w tym 

o�wietleniowych). 

• kanalizacj� deszczow�, 

• wpusty uliczne z podł�czeniem do projektowanej kanalizacji odwadniaj�ce place i ci�gi 

komunikacyjne (projektowane i istniej�ce), 

• przebudowa istniej�cego wodoci�gu stalowego  na odcinku 100mb 

3. Podstawa opracowania 

• umowa z Inwestorem,  

• mapy sytuacyjno-wysoko�ciowe 1:500. 

• pomiary sytuacyjno-wysoko�ciowe uzupełniaj�ce przeprowadzone w dniach: 

10.11.2005; 13.12.2005; 31.03.2006; 27.04.2006; 18.05.2006 r.  

• uzgodnienia z Inwestorem dokonane w dniach 29.09.2005; 3.11.2005 (w terenie) 

31.03.2006 r. 

• Uzgodnienia bran�owe na posiedzeniu ZUD z dnia 29.05.200r nr 29/2006. 
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• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pismo  

nr GPA-DB/7328/183/2005 

• dokumentacja geologiczne wykonana przez GEO-BUD Katowice (luty 2006), 

• obowi�zuj�ce przepisy i normy Dz. Ust. nr 43/1999 Rozporz�dzenie w sprawie 

warunków techn. dotycz�cych dróg publicznych  

4. Opis stanu istniej�cego 

Przewidziana do modernizacji w s�siedztwie Urz�du Gminy ulica Lipowa posiada 

nawierzchnie, bitumiczna o szer. 3,5-3,8 m ograniczon� kraw��nikami ulicznymi na 

odcinku od ul. God�ka do ul. Pszczy�skiej na dalszym odcinku bez ogranicze�. Plac 

postojowy przed wej�ciem do budynku Urz�du Gminy (przeznaczony do modernizacji) 

posiada równie� nawierzchni� bitumiczn� (ograniczon� kraw��nikami).  

Teren po stronie południowo-zachodniej od w/w placu (przeznaczony pod miejsca 

postojowe) to teren poro�ni�ty traw� cz��ciowo drzewami w pasie bezpo�rednio 

przylegaj�cym do murka oporowego przy zje�dzie do cz��ci podpiwniczonej budynku 

Urz�du Gminy. 

Na tym terenie usytuowane jest szambo oraz placyk gospodarczy (kontenery na odpady) 

z dojazdem. 

Nawierzchnia placyku z płyt betonowo chodnikowych 50x50 cm, dojazd z płyt betonowych 

sze�ciok�tnych.  

W/w placyk z dojazdem i doj�ciem przeznacza si� do rozbiórki. 

Zarówno ulica Lipowa jak i plac w/w nie posiadaj� urz�dze� odwadniaj�cych w postaci 

wpustów ulicznych, spływ wód odpadowych odbywa si� grawitacyjnie w s�siaduj�cy teren 

Odwodnienie budynku Urz�du kierowane jest .do istniej�cej kanalizacji deszczowej 

Przebiegaj�ce w przedmiotowym rejonie uzbrojenie to: 

kanalizacja sanitarna, w/w kanalizacja deszczowa (odprowadzenia wód z rynien), kable 

energetyczne (eNN). Kabel telekomunikacyjny, linia energetyczna napowietrzna ze słupami 

o�wietleniowymi (wzdłu� ul. Lipowej). 

Warunki gruntowo-wodne – dokumentacja geologiczna okre�la podło�e terenu jako do�� 

jednorodne (no�ne i mało�ci�liwe gliny i �ci�liwe namuły gliniaste). W s�siedztwie 

obiektów kubaturowych ulic Wyzwolenia i Lipowej wyst�puja nasypy budowlane 
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składaj�ce si� z �u�la przemieszanego z gruzem i piaskiem. W trakcie prac ziemnych nie 

wolno dopu�ci� do zawodnienia podło�a z uwagi na bardzo łatwo uplastyczniaj�ce si� 

grunty gliniasto-pylaste pod wpływem zwi�kszonego zawilgocenia Poziom wody 

gruntowej nie został nawiercony na gł.2,0m pod terenem.  

5. Opis stanu projektowanego – cz��� drogowa  

5.1 Place , dojazdy, chodniki 

5.2.1 Sytuacja 

Plac główny parkingowy o powierzchni ok. 0,16 ha (60 stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych w tym 2 dla niepełnosprawnych) usytuowany b�dzie na pd-

zach. od budynku Urz�du Gminy. Szeroko�� jezdni manewrowych 5,0-5,5 m, wymiary 

stanowisk postojowych 2,5 x 5,0 m (kilka stanowisk długo�ci 4,5 m). Dojazd do w/w 

placu (równie� wyjazd) z ul. Lipowej poprzez plac usytuowany przed wej�ciem 

głównym do Urz�du Gminy. Istniej�cy w/w plac przed Urz�dem Gminy b�dzie 

zmodernizowany – zaprojektowano szeroki chodnik 3,0 m (2,0 m przed 

nowozrealizowanymi schodami), 4 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych 

4x(3,6 x 5,0). Jezdnia manewrowa szeroko�ci 5,0 m. Plac oddzielono od jezdni ulicy 

Lipowej pasem zieleni szer. 2,3 m. 

W celu usprawnienia dojazdów do wcze�niej opisanych placów od ul. Wyzwolenia 

poprawienia warunków w zakresie bezpiecze�stwa na skrzy�owaniu ul. Pszczy�skiej – 

ul. Lipowej zaprojektowano ci�g komunikacyjny (ł�cznik ul. Wyzwolenia – Lipowa) 

długo�ci 50 m szer. 5,0 m ( z odnog� w kierunku apteki??? dł. 20 m). 

W/w ci�g komunikacyjny usytuowany b�dzie przez teren zieleni w pasie nie koliduj�cym 

z drzewami. 

W zwi�zku z powy�szymi projektowanymi przedsi�wzi�ciami uj�to równie� 

w niniejszym projekcie poszerzenie ulicy Lipowej na odcinku ok. 100,0 m do szeroko�ci 

5,50 m (obecna szeroko�� 3,4-3,8 m).  
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5.2.2 Konstrukcje nawierzchni 
 

Place postojowe z dojazdami zaprojektowano z kostki brukowej 8 cm na podsypce cem.-

piaskowej na podbudowie 2 warstwowej z kruszywa kamiennego i warstwie odcinaj�cej 

z piasku gruboziarnistego – ł�czna grubo�� konstrukcyjna 53 cm. 

Konstrukcj� nawierzchni przyj�to dla kategorii ruchu KR3 dla grupy no�no�ci podło�a 

G1 przy czym warstw� odcinaj�c� 12 cm potraktowano jako wymian� gruntu. Wska�nik 

zag�szczenia podło�a winien charakteryzowa� si� wielko�ci� Is ≥ 1,00 (jak dla kategorii 

ruchu KR2) – w miejscach gdzie warunek ten nie jest spełniony nale�y przeprowadzi� 

wymian� lub stabilizacj� gruntu. 

Poszerzenie ul. Lipowej wykonane b�dzie z dwóch warstw asfaltobetonu 

(7+4 cm = 11 cm) tyle samo co kostka brukowa z podsypk� cementowo-piaskow�). 

Poszczególne pozostałe warstwy konstrukcyjne (podbudowy) jak dla jezdni i placów 

nowoprojektowanych. Chodniki (tak jak w ul. Wyzwolenia) z kostki brukowej 6 cm na 

kruszywie drobnym (kliniec) 10 cm i warstwie odcinaj�cej z piasku 10 cm.  

Szczegóły na rys. 6705.03.02 

5.2.3 Pochylenia placów i jezdni  
 

Spadki poprzeczne, podłu�ne (wzdłu� jezdni manewrowych) równie� po przek�tnych na 

placach nie przekraczaj� maksymalnych dopuszczalnych w wahaj� si� w granicach 0,8-

1,9 %, podłu�ne ci�gi ł�cz�cego ul. Lipow� z Wyzwolenia 0,8-1,3 %, odnogi w kierunku 

apteki 0,5 %. Spadki poprzeczne 2 %. 

5.2.4 Odwodnienie 
 

Poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni zgodnie z wy�ej opisanymi 

pochyleniami grawitacyjny spływ wód odbywał si� b�dzie do wpustów ulicznych 

zaprojektowanych w ramach niniejszego opracowania w cz��ci instalacyjnej. 

Powierzchnia odwadniana 3100 m2 ilo�� wpustów ulicznych 9 �rednio na jedn� 

studzienk� �ciekow� 345 m2.  
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6. Opis stanu projektowanego – cz��� instalacyjna 

6.1 Opis projektowanych elementów dla kanalizacji deszczowej  
 

Proponowana kanalizacja wód deszczowych prowadzona b�dzie w projektowanej powierzchni 

parkingowej i chodnikowej.  

Odwodnienie ma na celu odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego parkingu, 

projektowanej drogi dojazdowej, chodników oraz przyległej do Urz�du ul. Lipowej. 

Odwodnienie b�dzie przez wpusty uliczne i do celowo b�dzie ł�czy� si� z projektowanym 

odwodnieniem wzdłu�  ulicy Wyzwolenia (opracowanie nr 6700 SUS-6).  

6.1.1 Kanały 

Przewody grawitacyjne kanalizacji wód opadowych zaprojektowano z: 

• Rur kanalizacyjnych z PE SN8 DN300 o dł. rur 12,5m, ł�czonych dwukielichowo  

z dwoma uszczelkami EPDM układanych w wykopach o �cianach pionowych 

umocnionych wypraskami stalowymi. 

• Przykanaliki do wpustów ulicznych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP Ø160 

SN8 ł�czonych dwukielichowo lub PVC Ø160 układanych jw. 

Kanały prowadzone s� ze spadkami podanymi na profilach  

6.1.2 Studzienki kanalizacyjne 

Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji, co 50-60m na załamaniach zamontowa� studnie z PE 

Ø1200 dla przewodu Ø300 – 10szt, Dla studzienek S1, S2, S3, S6, S8, S9 stosowa� włazy Ø600 

klasy B125, dla studni S4,S5,S7,S10 zastosowa� właz typu D400 

Poł�czenie rur ze studzienkami za pomoc� nasuwki DN300 

 

6.1.3 Wpusty uliczne 

Wpusty uliczne ze studzienkami z kr�gów betonowe φ 500 z osadnikiem wys. 0,5m wraz  

z wpustem �eliwnym ulicznym D400 z koszem na nieczysto�ci oraz z pier�cieniem 

odci��aj�cym. Zaprojektowano ł�cznie 9szt na projektowanym parkingu oraz drodze 

dojazdowej. 
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6.1.4 Podczyszczanie wody opadowej  

�cieki opadowe powstaj�ce na terenie projektowanego parkingu Urz�du Gminy b�d� 

podczyszczane w separatorze koalescencyjnym. System oczyszczania przedstawiono  

w opracowaniu nr 6700 SUS-6. 

6.2 Przebudowa istniej�cego wodoci�gu 
Zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez PGK w Suszcu w miejscu projektowanych 

parkingów oraz dróg dojazdowych wzdłu� ul. Lipowej, przez które przebiega istniej�ca stalowa 

sie� wodoci�gowa Ø150 nale�y przebudowa� odcinek od W1 do Hp na sie� z HD100 SDR17 PE 

Ø110 ł�czonych przez zgrzewanie doczołowe w miejscu Hp zainstalowa� hydrant DN80 p.po�. 

Tras� nowoprojektowanego odcinka sieci wodoci�gowej zaprojektowano pod 

nowoprojektowanym chodnikiem oraz wjazdami na miejsca parkingowe, w niewielkiej 

odległo�ci od istniej�cego wodoci�gu. 

Pod projektowanymi wjazdami rur� przewodow� umie�ci� w stalowej rurze ochronnej na 

płozach �lizgowych typu PE-HD „B” rozmieszczonych w odległo�ciach maksymalnych 1,5 m. 

Na ko�cu rur nale�y umie�ci� płozy w odległo�ci 0,15 m od ko�ców rury ochronnej. Ko�ce rury 

ochronnej nale�y uszczelni� manszetami typu „N”. Wymiary manszet nale�y dostosowa� do 

�rednicy rury przewodowej i ochronnej. 

Minimalne przykrycie wodoci�gu nie mo�e by� mniejsze ni� 1,6 m, w przeciwnym razie nale�y 

stosowa� 30 cm ocieplenie �u�lem hutniczym lub piank� polietylenow�. 

Wodoci�g zaprojektowano z  spadkiem 12,8‰. 

Zaprojektowano hydranty nadziemny DN 80 o wydajno�ci 10 l/s z samoczynnym odwodnieniem 

oraz odci�ciem ci�nienia wody. Hydrant nale�y umie�ci� na kształtce kołnierzowej ze stopk� 

90o. 

Hydrant p.po�. od sieci wodoci�gowej b�dzie odcinany za pomoc� zasuw DN 80. Zasuw� 

montowa� w odległo�ci minimalnej 1 m od hydrantu i pozostawi� w poło�eniu otwartym. 

Na sieci zaprojektowano armatur� odcinaj�c� typu np.„Hawle”. Zastosowano zasuwy typu 

krótkiego o parametrach: 

klasa ci�nienia PN 16, 

pokrycie warstw� epoksydow� o grubo�ci min. 20 µm, 

mo�liwo�� wymiany uszczelnie� pod ci�nieniem, 
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trzpie� ze stali nierdzewnej, 

mi�kkie uszczelnienie klina pokryte warstw� gumy EPDM. 

Dla zasuw zaprojektowano teleskopowe przedłu�enie wrzeciona, zako�czone �eliwn� skrzynk� 

uliczn�. 

W terenach nieutwardzonych skrzynk� nale�y obrukowa� brukiem kamiennym w promieniu 

0,5 m. 

Pod zasuwy i hydranty nale�y wykona� bloki podporowe z betonu B-20 o wymiarach 

150 × 150 mm i wysoko�ci 200 mm. 

Zasuwy od bloków podporowych nale�y oddzieli� np. grub� foli� polietylenow�  

lub pap�. 

Poł�czenie z istniej�cym wodoci�giem Ø150 wykona� poprzez przyspawanie stalowego 

kołnierza Ø150oraz nale�y zamontowa� kompensator DN150 

6.3 Zabezpieczenie ze wzgl�du na istniej�ce uzbrojenie 
W przypadku, gdy odległo�� pionowa projektowanej kanalizacji φ 300 i φ 160 przy 

skrzy�owaniach z istniej�cymi wodoci�gami jest mniejsza ni� 0,6 m oraz z istniej�cymi 

gazoci�gami przy odległo�ci pionowej mniejszej ni� 1,5 m nale�y na kanalizacj� deszczow� 

nało�y� rury ochronne PE klasy SN8 φ o długo�ci min l = 3,0 m. Ko�ce uszczelni� piank� 

poliuretanow�. W przypadku gdy długo�� rury ochronnej wi�ksza stosowa� płozy �lizgowe,  

a ko�ce rury uszczelni� manszetami. 

Wszystkie kable elektryczne nale�y zabezpieczy� rurami ochronnymi dwudzielnymi typu 

„AROT” PVC o długo�ci l = 3,0 m i �rednicy φ 110 lub φ 160. 

Na projektowanym wodoci�gu  pod projektowanymi wjazdami (zaznaczonym na mapie rys nr 

6705.09.03 jako wZUD19/04) nale�y zastosowa� rury stalowe 219,1x8 z płozami i uszczelnione 

manszetami. 

6.4 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem robót nale�y: 

- wytyczy� oraz w sposób trwały oznakowa� w terenie lokalizacj� projektowanych obiektów  

  / studzienek kanalizacyjnych , wpustów, /,  
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- oznaczy� w terenie pkt. osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczy� przed zniszczeniem  

w  czasie budowy. W przypadku konieczno�ci zniszczenia / wykop /, po zako�czeniu robót   

odtworzy� zniszczone pkt osnowy geodezyjnej,  

- wykona� przekopy kontrolne w miejscach skrzy�owa� z istniej�cym uzbrojeniem  

  podziemnym i w razie rozbie�no�ci z projektem zleci� korekt� rozwi�za� projektowych, 

- dokona� pomiarów wysoko�ciowych terenu, wyznaczy� repery robocze i w razie  

  istotnych rozbie�no�ci z projektem zleci� korekt� rozwi�za� projektowych, 

- prace rozpocz�� od najni�szego punktu projektu (S13, S15) 

- teren budowy zabezpieczy� przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie  

  oznakowa� zapewniaj�c bezpiecze�stwo osób trzecich. 

W terenie nale�y wyznaczy� miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi 

dowozu do strefy monta�owej. 

Wykonawca powinien wyznaczy� miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszcze� socjalnych, 

magazynowych i biurowych dla osób bior�cych udział w realizacji zadania, lub w porozumieniu 

z Inwestorem wykorzysta� istniej�cy budynek Urz�du Gminy.  

Pomieszczenia socjalne powinny odpowiada� ogólnym warunkom BHP, a w szczególno�ci 

powinno przewidywa�: pomieszczenie na szatni�, urz�dzenia do mycia ciała, ust�py. 

6.5 Roboty ziemne 
Przed rozpocz�ciem wykopów z pasa planowanych robót na terenach zielonych zdj�� warstw� 

humusu, a w pasach wewn�trznej komunikacji drogowej rozebra� nawierzchnie drogowe.  

W razie napływu wód opadowych do wykopu konieczne jest jak najszybsze odwodnienie 

podło�a ze wzgl�du na bardzo łatwo uplastyczniaj�ce si� grunty gliniasto-pylaste. Ewentualne  

odwodnienie wykopów wykonywa� za pomoc� pompy zatapialnej usytuowanej w najni�szym 

punkcie wykopu lub za pomoc� igłofiltrów w przypadku prowadzenia prac w okresie wysokiego 

zwierciadła wód gruntowych. Sposób odwodnienia wykonawca zastosuje w zale�no�ci od 

istniej�cych warunków gruntowo wodnych. 

�ciany wykopów nale�y wzmacnia� obustronnie stalowymi wypraskami, lub szczelnymi 

�ciankami typu GZ4 w zale�no�ci od poziomu wód gruntowych. Główna kraw�d� obudowy 

wykopu musi znajdowa� si� 0,15 m powy�ej powierzchni terenu 

Proponuje si� zastosowa� kopark� podsi�biern� o poj. ły�ki 0,4 m3. Wykop nale�y wykona�  

o gł�boko�ci o 15 cm wi�kszej ni� dno układanego kanału. Z uwagi na istniej�ce uzbrojenie, 
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wykopy w pobli�u uzbrojenia /po wyznaczeniu jego przebiegu w terenie przez słu�by 

geodezyjne/ wykonywa� r�cznie i pod nadzorem odpowiednich słu�b b�d�cych wła�cicielami 

tego uzbrojenia / w szczególno�ci kabli energetycznych i telefonicznych oraz przewodów 

wodoci�gowych /.  

Przy zbli�eniach do słupów linii napowietrznej i telefonicznych w razie potrzeby zabezpieczy� 

je odci�gami. 

Ziemi� z wykopów składowa� wzdłu� wykopu. W przypadku braku mo�liwo�ci składowania 

urobku wzdłu� realizowanego uzbrojenia, ziemi� z wykopu nale�y ładowa� bezpo�rednio na 

samochody i odwozi� na miejsce składowania.  

Ruroci�g układa� na podsypce ukształtowanej na k�t 120º. Warstwa ochronna rury kanałowej 

musi by� starannie ubita po obu stronach przewodu, nale�y j� wykonywa� równocze�nie  

z usuwaniem zastosowanego deskowania warstwami około 15-20 cm do wysoko�ci 30 cm ponad 

wierzch ruroci�gu. W pasie drogowym min. stopie� zag�szczenia powinien wynosi� JD = 0,98, 

natomiast w terenach zielonych i w chodnikach JD = 0,95.  

Do zag�szczania podsypek i zasypek nale�y u�y� specjalistyczny sprz�t zag�szczaj�cy. 

Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� przy wykonywaniu wykopów w pobli�u słupów 

elektroenergetycznych. Dla wodoci�gu, nale�y nad górn� powierzchni� rury (~ 30 cm) uło�y� 

ta�m� ostrzegawcz� koloru zielonego lub niebieskiego z metalow� wkładk�. 

6.6 Próby szczelno�ci i płukanie przewodu wodoci�gowego 
 

Przed zasypaniem wykopów nale�y wykona� próby szczelno�ci na eksfiltracj� i infiltracj�. 

Prób� nale�y przeprowadza� dla kanalizacji pomi�dzy studzienkami. Prób� szczelno�ci 

kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� zgodnie z PN-EN-1610. Prób� szczelno�ci dla 

wodoci�gu wykona� zgodnie z z PN-EN-805, PN-EN-1671. 

Ci�nienie próbne dla przewodów ci�nieniowych o ci�nieniu roboczym pr do 1 MPa powinno 

wynosi� 1,5 pr lecz nie mniej ni� 1 MPa. 

Dla odcinka przewodu o ci�nieniu roboczym pr wy�szym ni� 1 MPa powinno wynosi� 

pr = 0,5 MPa, a dla odcinka przewodu uło�onego pod ciekami, drogami, ulicami w rurach 

ochronnych 2pr. 

Ruroci�gi z PE do sieci wodoci�gowej przed oddaniem do eksploatacji nale�y podda� 

dokładnemu przepłukaniu czyst� wod�. Dezynfekcj� przeprowadzi� wtedy gdy woda  
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z przepłukanego odcinka nie odpowiada pod wzgl�dem bakteriologicznym warunkom wody do 

picia. 

6.7 Roboty monta�owe 
Po przygotowaniu wykopu i podło�a mo�na przyst�pi� do wykonywania monta�owych robót 

kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidłowego post�pu robót monta�owych nale�y 

przestrzega� zasady budowy ruroci�gu od najni�szego punktu kanału w kierunku przeciwnym 

do spadku. 

• Rury kanalizacji.  

Rury nale�y ł�czy� za pomoc� dwukielichu z dwoma uszczelkami lub na zatrzask.  

• Wpusty deszczowe  

Zaprojektowane wpusty uliczne betonowe φ500 z osadnikiem wys. 0,5m, z wpustem �eliwnym 

ulicznym. Przej�cia przewodów przez �ciany wpustów ulicznych nale�y wykona� jako szczelne, 

np. przy u�yciu tulei PVC. Osadnik nale�y układa� na warstwie niezag�szczonej podsypki 

piaskowej o wysoko�ci 15 cm 

• Studnie kalalizacyjne 

W dokumentacji projektowej przewidziano �redniceφ 1200 studzienek kanalizacyjnych Spiro PE 

typu Weho z kinet� . φ 300 

Wszystkie kanały w studzienkach nale�y ł�czy� o� w o� lub sklepieniem  

w przypadku wł�czenia mniejszej �rednicy (przył�cza). Studzienki nale�y wykonywa� na 

uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotowanej płycie dennej o grubo�ci 15cm z betonu 

B30 

Przej�cia rur przył�czy wpustów ulicznych przez �ciany studni wykona� wkładk� „in-situ” φ 160  

Dno studzienki montowa� jako prefabrykat z wyprofilowan� kinet�. Kineta  

w dolnej cz��ci powinna mie� przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powy�ej przedłu�ony 

pionowymi �ciankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku 

trasy kanału, kineta powinna mie� kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast  

w przypadku zmiany �rednicy kanału powinna ona stanowi� przej�cie z jednego wymiaru  

w drugi. Dno studzienki powinno mie� spadek co najmniej 5% w kierunku kinety. 

Poziom włazu w trawnikach i ziele�cach górna kraw�d� włazu powinna znajdowa� si� na 

wysoko�ci min. 8 cm ponad poziom terenu. 
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Stopnie złazowe w �cianie studni nale�y montowa� mijankowo w dwóch rz�dach,  

w odległo�ciach pionowych 0,3 m i w odległo�ci poziomej osi stopni 0,3 m. Studni� doci��y� 

płyt� �elbetow� pokrywaj�c� o gr 15cm oraz pier�cieniem doci��aj�cym o gr 20cm 

6.8 Uwagi ko�cowe 
 

− Odbioru kanalizacji sanitarnej nale�y wykonywa� zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych cz. II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. 

− Roboty monta�owe nale�y prowadzi� zgodnie z podstawowymi zasadami BHP 

i p.po�. oraz pod nadzorem wła�cicieli uzbrojenia podziemnego upowa�nionego do 

prowadzenia takich robót. 

− Roboty ziemne prowadzi� zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku „Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania”. 

− Wyniki bada� wska�nika zag�szczenia gruntu Wykonawca powinien przedstawi� 

Inwestorowi dla co najmniej 1/100 mb kanalizacji. 

− Wykopy nale�y odpowiednio zabezpieczy� barierk� do wysoko�ci 1,0 m oraz 

kolorowymi ta�mami, a w nocy o�wietli� �wiatłami ostrzegawczymi. 

− Nale�y zapewni� przej�cia dla pieszych na czas prowadzenia robót oraz dojazd 

do posesji. 

− Wytyczenie trasy nale�y zleci� uprawnionemu geodecie. 

− Przy realizacji robót nale�y równie� uwzgl�dni� odbudow� zniszczonych ogrodze�  

i nawierzchni utwardzonych (ul. Lipowa). 

− Nie dopuszcza� do zniszczenia punktów poligonowych. 

− Nale�y odtworzy� istniej�ce uszkodzone drena�e i bezwzgl�dnie podł�czy� je do 

nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.  

− Armatur� na wodoci�gu oznaczy� zgodnie z PN-86/B-09700. 

− Celem pełnego zabezpieczenia prawidłowych warunków BHP w trakcie realizacji  

w zagadnieniach nie opisanych w projekcie nale�y stosowa� si� do ustale� podanych 

w projekcie przepisów i norm, a tak�e do ustale� podanych w: 
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• rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 

2003r., poz. 401) 

• rozporz�dzeniu M.P.i P.S. z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpiecze�stwa i higieny pracy, stanowi�cego zał�cznik do obwieszczenia 

M.G.P.i P.S. z 28.08.2003r., w którym podano jednolity tekst rozporz�dzenia 

(Dz.U. nr 169 z 2003r., poz.1650) 

− Odbiór hydrantów zewn�trznych winien by� przeprowadzony zgodnie  

z ustaleniami PN-B-02863 : 1997, a wyniki odbioru udokumentowane. 

− Po zako�czeniu prac cały teren winien by� rekultywowany tak, by przywrócony 

został stan przed realizacj� przedsi�wzi�cia. 

− Odległo�� hydrantu od kraw�dzi drogi nie powinna by� wi�ksza ni� 15 metrów. 

− Wszystkie materiały, zgodnie z ustaw� z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) powinny by� oznakowane znakiem 

CE lub znakiem budowlanym (z zastrze�eniem przedmiotowej ustawy). 

− Wszystkie podł�czenia istniej�cych drena�y nie wykazanych na mapie do celów 

projektowych z rur innych ni� z tworzyw sztucznych, nale�y podł�cza� przez 

wcze�niejsze wspawanie lub zamontowanie kró�ca min 1,0m z rury PE a nast�pnie 

wykona� w obr�bie poł�czenia dokładne zag�szczenie podsypki cementem. 

−  

7. Opis stanu projektowanego – cz��� elektryczna 

 

Zgodnie z ,,Warunkami przebudowy sieci w zwi�zku z budow� parkingu i rozbudowy ul. 

Lipowej w Suszcu” TUS/MGL/R/187/2006 na odcinku ul. Lipowej  koliduj�ca sie� 

napowietrzna nN i o�wietleniowa zostanie przebudowana i zainstalowana na 

projektowanych słupach betonowych. Sie� napowietrzna nN zostanie zast�piona sieci� 

izolowan� z przewodami ASXSn 4x70 i o�wietleniowa  z przewodami ASXSn2x25. 

Nowy odcinek sieci wzdłu� ul. Lipowej zostanie zabudowany na projektowanych 

słupach oznaczonych na planie sytuacyjnym SŁ1-SŁ5. Zainstalowany b�dzie równie� 

odcinek sieci od słupa SŁ5 do istniej�cego SŁ6. Słupy SŁ2-SŁ5 zostan� zabudowane po 
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przeciwnej stronie ulicy Lipowej , a istniej�ce słupy  /4kpl./ na tym odcinku zostan� 

zdemontowane. Istniej�cy słup SŁ1 zostanie wymieniony na  nowy betonowy wirowany . 

Na słupach SŁ2-SŁ5 na wysi�gnikach  zainstalowane b�d� oprawy o�wietlenia ulicznego 

przył�czone do sieci o�wietleniowej zasilanej z istniej�cego obwodu ze stacji  

R1583  20/0.4 kV Suszec O�rodek Zdrowia. 

Istniej�c� instalacj� telefoniczn� na demontowanych słupach nale�y w  przenie�� na 

słupy od SŁ1 do SŁ6. 

Na terenie projektowanego parkingu i placu przed U.G. Suszec zainstalowane b�dzie 

o�wietlenie na słupach metalowych. Instalacja o�wietlenia zgodnie z ,,Warunkami 

przył�czenia do sieci”  dla parkingu wraz  z poszerzeniem  ulicy Lipowej przy Urz�dzie 

Gminy Suszec nr R/ABO/3026/2006 i Aneks nr 1 do R/ABO/3026/2006 zasilana b�dzie 

z przył�cza poprzez przeci�cie kabla typu YAKY 4x120 ( relacji: rozdzielnia nN-słup 

linii napowietrznej –ul. Godzki ) i po przedłu�eniu  go kablem takiego samego typu i 

przekroju, wprowadzenie obustronnie do projektowanego zł�cza kablowego ZP1b. 

Przy zł�czu ZP1b z licznikiem energii elektrycznej  zabudowana b�dzie szafka 

o�wietlenia ulicznego RSOU2 z dwuobwodowym  niezale�nym układem sterownia 

o�wietleniem. Kable do słupów o�wietleniowych układane b�d� w ziemi. Wybrane słupy 

o�wietleniowe b�d� uziemione uziomem pogr��anym w ziemi / n.p Galmar/. 

Istniej�ce kable uło�one w ziemi przebiegaj�ce przez projektowany teren parkingu i 

placu przed UG Suszec  na niektórych odcinkach b�d� chronione rurami dwudzielnymi. 

Zabezpieczane b�d� kable : 

-YAKY 4x120 i YAKY 4x35 relacji ST R1583-słup linii napowietrznej  kier Godzki 

-YAKY 4x120 i YAKY 4x35 relacji ST R1583-słup linii napowietrznej  kier Kryry 

-YAKY 4x120 relacji ST R1583-ZK Urz�d Gminy 

-YAKY 4x120 relacji ST R1583-ZK O�rodek Zdrowia 

-YAKY 4x240 relacji ST R1583-ZK Dom Kultury 

Dla istniej�cej linii napowietrznej 20kV odgał�zienie do stacji R1583 Suszec O�rodek 

Zdrowia zostanie wykonane obostrzenie 2 stopnia w 2 prz�słach linii . 

W ziemi projektowane  kable zaopatrzone b�d� w oznaczniki, na których umieszczone 

b�d� trwałe napisy zawieraj�ce : symbol i nr ewidencyjny linii ,typ  i przekrój kabla 
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,znak u�ytkownika kabla , rok uło�enia. Oznaczniki rozmieszcza� w odległo�ci nie 

wi�kszej ni� 10m, oraz  przy wej�ciach do rur, itp. 

Kabel układa� nale�y  zgodnie z PN-76/E-05125. 

 
Ochrona przeciwpora�eniowa  

Jako �rodek dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej w sieci 0.4kV /układ TN-C-S/ 

zastosowano samoczynne szybkie wył�czenie zasilania .Dodatkowo zacisk PEN zł�cza 

pomiarowego nale�y poł�czy� z uziemieniem. W rozdzielni o�wietleniowej zacisk PEN 

zostanie rozdzielony na zacisk  roboczy ,,N” i zacisk ochronny ,,PE” i dodatkowo 

uziemiony. 

Instalacje ochrony przeciwpora�eniowej zostan� wykonane zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w normie PN-IEC 60364-4-41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

 
 


