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I.
CZĘŚĆ OPISOWA



OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.   Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlanego budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sportowej i Białej Góry w celu odprowadzenia ścieków z ul. Białej 
Góry do wybudowanej sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej.
Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z rur PVC-U, lite, SN 8. 

2. Stan istniejący zagospodarowania terenu z omówieniem przewidywanych w niej 
zmian
Zasięg opracowania projektu sieci  kanalizacji sanitarnej obejmuje działki : nr ew.: 71 i 
254  obr. ew. 0031 Zielonki Wieś.
Teren objęty opracowaniem objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania    

            Przestrzennego.
       W dużej części jest to teren zabudowany, zgodnie z MPZP są to tereny do zabudowy 

            mieszkaniowej .
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie dodatkowe uzbrojenie w/w 
działek

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urządzenia budowlane

Projektuje się umieszczenie w pasie w/w działek, za zgodą właściciela działek  sieci 
kanalizacji sanitarnej.
Łączne długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Rura do kanalizacji zewnętrznej, PVC-U, lita, SN 8 śr 200 mm 63,5 -  mb

Studnia rewizyjno-połączeniowa z tworzyw sztucznych śr 425 mm z 
nastawnymi kielichami

1 -  szt

Studnia rewizyjno-połączeniowa z tworzyw sztucznych śr 600 mm z 
nastawnymi kielichami

1 -  szt

 4.  Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki
Nie dotyczy obiektów liniowych.

         
            Łączna długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej  z odgałęzieniami wynosi:     
            L = 63,5 m.

       5     Dane informujące, czy tereny, na którym jest projektowany obiekt budowlany,    
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Str.    



Teren planowanej inwestycji nie podlega ochronie na mocy obowiązującej ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz.55) – 
uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie i dane z Gminy  
Stare Babice.

  6.    Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego , znajdującego się w granicach terenu górniczego

Nie dotyczy.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagro-
żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia.
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska

    Inwestycja nie podlega obowiązkowi występowania o decyzję środowiskową.

 8.     Opinia geotechniczna do warunków posadowienia budowlanego
W oparciu o zleconą i wykonaną dokumentację badań podłoża gruntowego oraz opinii 
geotechnicznej dla potrzeb przedmiotowego projektu wynika, że:

1.Zgodnie z Rozporządzeniem  projektowaną Inwestycję należy zaliczyć do drugiej
   kategorii geotechnicznej. W podłożu występują proste warunki gruntowe.
2. Na podstawie wykonanych wierceń i analizy materiałów kartograficznych stwierdza
    się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów zalegają utwory niespoiste
    genezy eluwialno-eolicznej. Głębiej występują grunty spoiste genezy morenowej.
    Grunty niespoiste reprezentowane są przez piaski drobne, zaś grunty spoiste
    wykształcone są w postaci glin piaszczystych z domieszką żwiru.
3. Podczas badań terenowych stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej
    o charakterze swobodnym. Zwierciadło zostało nawiercone i ustabilizowane na
    głębokości 2,2 m – poniżej posadowienia kanału.
4. Warunki wodne są umiarkowanie korzystne dla planowanej Inwestycji
5. Warunki gruntowe są korzystne dla planowanej Inwestycji ze względu na
     występowanie w poziomie posadowienia gruntów niespoistych w stanie
     średniozagęszczonym i zagęszczonym. Występujące w podłożu grunty spoiste są
     gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na uplastycznienie, i należy je chronić
     przed wpływami niekorzystnych czynników atmosferycznych.
6. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania
     intensywnych opadów deszczu lub roztopów stan wód podziemnych może ulec
     sezonowym wahaniom,
7. Na podstawie badań polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne.
8. Strefa przemarzania dla rejonu badań  wynosi 1,0 m p.p.t.
9. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych,
     niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed
     przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych
     (uplastycznienie lub skurcz).
10. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób
      zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
      substancjami szkodliwymi.
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9.    Określenie obszaru oddziaływania obiektu
Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza teren działek na których projektuje się 
sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej  t.j. dz.nr ew.71, 254,  obr. ew. 0031 Zielon-
ki Wieś.   Inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie.  

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie n/w przepisów :
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 – zapewnie-

nie dostępu do drogi publicznej)
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadza-

niu ścieków
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz 2373 tekst jednolity),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2021 r., 
poz.1376 z późniejszymi zmianami.

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn.zm),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 - tekst 
jednolity)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. 
U. 2021, poz.869 ).

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 80 
poz.717  (tekst jednolity – Dz. U. 2021, poz.741, art.54 pkt d) – wymagania doty-
czące ochrony interesów osób trzecich

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2019 r poz.1065), §31 w zakresie minimalnych wymiarów i odległo-
ści pomiędzy elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowania poszczegól-
nych elementów na terenie działki 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w   
       sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
       usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ),
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II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice Sp.zo.o."

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

Nazwa

opracowania

Projektował inż.

Hanna SzusteckaOpracował

Nazwa
inwestycji

Nr. upr. bud.:

57/90 Sk-ce

Faza oprac: Branża:

Sanitarna

Skala: Data: Nr

rys.:

Sprawdził/a mgr inż.

Magdalena
Najmrocka

Nr. upr. bud.:

12/96



PVC-U Ø200,
i=1,1%,
L=53,0 m

99,62
97,45
2,17

PVC-U Ø200,
i=1,2%,
L=10,5 m

Istniejąca studnia do wymiany na 
studnię z tworzyw sztucznych Ø600 z 
kinetą typu T z nastawnymi 
kielichami +/-7.5°

99,72
97,58
2,14

Istniejący odrzut PVC-U Ø160 
włączyć do wymienianej studni 
Ø600 metodą "in-situ" na wys. 
62 cm nad dnem Rws=98,20Ø425

S1

Ø600
S2

1.0

2.0
Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor

Nazwa
opracowania

Projektował
Opracował

Nazwa
inwestycji

Sprawdził/a

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice Sp.zo.o."
05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 

UL. SPORTOWEJ

inż.
Hanna Szustecka

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

Faza oprac: Branża:

Sanitarna

Skala:

1:500

Data: Nr
rys.:

dz. nr ewid.: 71 ul. Sportowa 
dz. nr ewid.: 254 ul. Białej Góry

w jednostce ewid. 143207_2 Stare Babice,
obręb ewid. 0031 Zielonki Wieś

w gm. Stare Babice

mgr inż.
Magdalena
Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96

XXVI

LEGENDA
Projektowana trasa kanalizacji saniternej 
grawitacyjnej
Zabezpieczenie przewodów (kabli) 
energetycznych oraz telekomunikacyjnych za 
pomocą rury AROTA (Zaznaczono kolorem czerwonym)

Zakres inwestycji (opracowania)
(Zaznaczono kolorem zielonym)

Numer odcinka sieci 

Rzędna terenu/rzędna dna studni (kanału)
/zagłębienie

Średnica przewodu (kolektora) głównego 
grawitacyjnego kan. sanit. z rur PVC-U lite
Średnica odrzutu kan. sanit. z rur PVC-U lite
Spadek przewodu głównego kan. sanit. 
Odległość między studniami lub do granicy 
ewid. działki mierzona w osiach studni 

L=5,0 m
i=1,2%

Ø160

Ø200

90,53
88,36
2,17

1.0
Numer studni
Średnica studni 
Materiał studni - Typ kinety studni

Zakres ewidencyjny działek objętych 
opracowaniem/zakres pasa drogowego
ul. Sportowej i ul. Białej Góry, w których 
projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej 



III.
OŚWIADCZENIA
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1.
Oświadczenie Projektanta o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB
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Sochaczew   10 LIPIEC  2022 r.
inż. Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst 
jedn. Dz.U.z 2021 r. poz. 2351.) oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt pod nazwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ  SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W 
CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL.BIAŁEJ GÓRY DO 
WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 
UL.SPORTOWEJ

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 , GMINA STARE BABICE
POWIAT:  WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0031, Zielonki Wieś 
dz. nr ew. : 71,  254

INWESTOR                :
   

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
"EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Pani HANNA BOGUMIŁA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-ZVB-SX8-CS5 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2021.12.22 14:39:33 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa



2.
Oświadczenie Sprawdzającego o

prawidłowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzającego Nr 12/96 

Zaświadczenie o przynależności Projektanta do OIIB
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Sochaczew 10 LIPIEC 2022 r
mgr inż. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst 
jedn. Dz.U.z 2021 r. poz. 2351) oświadczam, że sporządzony przeze mnie projekt pod nazwą:

NAZWA  ZADANIA/ 
INWESTCJI

: OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ  SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL.BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 
UL.SPORTOWEJ

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 , GMINA STARE BABICE
POWIAT:  WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0031, Zielonki Wieś 
dz. nr ew. : 71,  254

INWESTOR                :
   

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
"EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

.………………………

Podpis
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej 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.

MAZ-34B-F21-5IR *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Roman Lulis 
Date: 2021.12.15 14:23:01 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Warszawa
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PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTÓW

USŁUGI  PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443

mail. uphs@o2.pl ; NIP 837-116-52-02 

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA  
ZADANIA/ 
INWESTCJI

: OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ  SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL.BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W 
CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA 
OBIEKTU  

: SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES 
BUDOWY

: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 , GMINA STARE BABICE
POWIAT:  WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0031, Zielonki Wieś 
dz. nr ew. : 71,  254

INWESTOR          :
   

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
"EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PIECZĄTKA I PODPIS EGZ. NR

Projektował Projektant 
inż. Hanna Szustecka 

Nr 57/90/Sk-ce
 

1Sprawdził Projektant
mgr inż. Magdalena 
Najmrocka

Nr 12/96

DATA: 10  LIPIEC 2022 r
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I.
CZĘŚĆ OPISOWA
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OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania.
 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351)
 ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowy odprowadzaniu

ścieków
 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz 2373 tekst jednolity),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., 
poz.1376 z późn. zm.),

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 
1973 z późn.zm),

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
1098 z późniejszymi zmianami)

 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r. poz. 869 ),

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r poz.1065),

 rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ),

 ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213)
 Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

1.1. Dane wyjściowe
 Mapa sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500.
 Warunki techniczne z dnia 06. 05. 2022 r.  
 Odpis z protokółu narady koordynacyjnej ZUDP  w sprawie usytuowania 

projektowanej sieci uzbrojenia terenu  wydane przez Starostę Warszawskiego 
Zachodniego 

 Decyzja nr 28/RGK/2022 z dnia 02.06.2022 r Wójta Gminy Stare Babice (nr 
RGK.7230.256.2022) – zgoda na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 
drogowym drogi gminnej ul. Białej Góry i ul. Sportowej .

 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez 
Urząd Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 Informacja  nr WA.ZZI.5.521.1028.2022  z dnia 13 maja 2022 r n/t urządzeń 
melioracyjnych na terenie objętym opracowaniem wydana przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 Określenie statusu konserwatorskiego ( WRD.1331.2.120.2022.UD) z dnia 20 maja 
2022r wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.
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 Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu  budowy sieci kanaliza-
cji sanitarnej  w m. Zielonki Wieś, 

 Obowiązujące normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji

sanitarnej z rur PVC-U, lita SN8  śr. 200 mm, łączonych poprzez uszczelki.

Łączne długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Sieć kanalizacji sanitarnej

Rura do kanalizacji zewnętrznej, PVC-U, lita, SN 8 śr 200 mm 63,5 -  mb

Studnia rewizyjno-połączeniowa z tworzyw sztucznych śr 425 mm z 
nastawnymi kielichami

1 -  szt

Studnia rewizyjno-połączeniowa z tworzyw sztucznych śr 600 mm z 
nastawnymi kielichami

1 -  szt

3. Rozwiązania techniczne
Projektowane roboty budowlane będą polegać na:

 wytyczeniu trasy przewodów sieci kanalizacji sanitarnej, 
 wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. 

nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie.
 wykonaniu wykopów, 
 ułożeniu przewodów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach (w przedmiotowym 

zakresie) w wykopach i elementów towarzyszących, 
 wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej – studnia rewizyjna z tworzyw 

sztucznych śr 425 mm
 Wymiana istniejącej studni rewizyjno-połączeniowej w ul. Białej Góry na studnię z 

tworzyw sztucznych śr 600 mm.
 zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
 przywróceniu terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu  w niezbędnym 

zakresie , zagęszczenie i odtworzenie istniejącej nawierzchni).

UWAGA :
 Stopień zagęszczenia – do kategorii G1
 Wszelkie naruszane nawierzchnie ułożyć w stanie nie gorszym od pierwotnego.

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne
Przeznaczenie obiektu: 

 Odprowadzenie ścieków bytowych z budynków mieszkalnych 

                Charakterystyczne parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej :
 -   kanał sanitarny – przewód grawitacyjny w technologii rur PVC-U, lite,SN 8, śr. 200 mm 
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łączony poprzez uszczelki o łącznej długości L=63,5 m

 StudniA rewizyjno-połączeniowe z tworzyw sztucznych z nastawnymi kielichami               
śr 425 mm
 Studnia rewizyjno-połączeniowe z tworzyw sztucznych z nastawnymi kielichami         

śr 600 mm
 
 Zakres opracowania obejmuje :

 wybudowanie  wykopem otwartym wąskoprzestrzennym odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC-U, lite,SN 8, śr. 200 mm 

 przełączenie istniejącego odrzutu do wymienianej studni śr 600 mm metodą in-situ
 Montaż studni rewizyjno -połączeniowej z tworzyw sztucznych śr 425  mm.
 Wymiana istniejącej studni na studnię z tworzyw sztucznych śr 600 mm.

3.2. Miejsce odprowadzenia ścieków bytowych 

              Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona będzie do istniejącej  sieci 
kanalizacji sanitarnej PVC Dz 200 mm zlokalizowanej w ul. Sportowej poprzez wykorzystanie
istniejącej studni kanalizacyjnej .

3.3. Rury do sieci kanalizacji sanitarnej.
Sieć kanalizacyjną sanitarną grawitacyjną z odgałęzieniami projektuje się z rur i kształtek 
litych do kanalizacji zewnętrznej PVC-U,SN 8, łączonych poprzez kielichy z uszczelkami 
wargowymi gumowymi o średnicy:

 Ø200x5,9 mm – kolektory główne i odgałęzienia
Kanalizację projektuje się w systemie rur i kształtek z tworzyw sztucznych (PVC) t.j. w

systemie szczelnym, chroniącym wody gruntowe przed skażeniem .
Należy przestrzegać by rury układane w gruncie nie mogły mieć długości większej jak  

3,0 m. 
Łączenie istniejącego odgałęzienia kanalizacji sanitarnej  do studni do wymienianej 

studni rewizyjno - połączeniowych   poprzez  IN SITU. 
Rury należy układać na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej nie zawierającej 

ostrych kamieni. Układanie rurociągów, obsypkę przewodów, zagęszczenie gruntu 
wykonać zgodnie z “Instrukcją montażową – układanie w gruncie rurociągów z PVC “ 
producenta przewodów. 

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie winny 
być przeprowadzone w taki sposób , aby nie powodowały zanieczyszczenia wnętrza rury 
bądź jej uszkodzenia .

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża 
na całej swej długości symetrycznie do osi. Należy przestrzegać zasady budowy kanału od
najniższego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do spadku .

Montaż przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Instrukcją montażową 
układania i montażu rurociągów z PVC.

Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności 
przewodów (PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze)
Uwagi:
 wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność;
 należy zwracać baczną uwagę by ziemia lub kamienie nie dostały się do połączeń;
 wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz zewnętrzna powierzchnia rury powinny być 
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dokładnie oczyszczone, osuszone i posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (np.:
talk, smar silikonowy - generalnie środki zalecane przez producenta), należy przy tym 
sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i poprawność jego przylegania w 
kielichu;

 do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć różnego typu wciskarek;
 montaż przewodów z PVC należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0oC;
 opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu wykonać po przygotowaniu 

podłożą;
 przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą 

mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie 
do rury tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków;

 przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę, aby połączenia 
kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych 
końcach rury nie powinny zmieniać swojego położenia - max. 0,5 - 1,0 cm);podłoże 
należy profilować w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystywać do 
stabilizacji ułożonej już części rury przez zagęszczanie po obu jego stronach;

 należy zwrócić uwagę, aby przy połączeniu kielichowym bosy koniec wszedł do 
oznaczonego na rurze miejsca;

 sposób montażu kanałów grawitacyjnych  powinien zapewniać utrzymanie kierunku i 
spadków zgodnie z profilami podłużnymi ;

 kanały należy posadowić na głębokości zapewniającej ochronę mechaniczną i cieplną;

3.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej
Uzbrojenie kanałów stanowić będą studzienki kanalizacyjne rewizyjno-połączeniowe z 

tworzywa sztucznego niewłazowe, studnie prefabrykowane betonowe jako rewizyjno 
połączeniowe.

 Projektuje się studnie kanalizacyjne:
 niewłazowe rewizyjne o średnicy Ø425  z trzonową rurą karbowaną o średnicy Ø425 z 

nastawnymi kielichami, zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 
(niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata 
techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: 
aprobata techniczna IBDiM, odporność chemiczna tworzywowych elementów 
składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek 
zgodnie z ISO/TR 7620.

            Wszystkie studnie z tworzywa z nastawnymi kielichami.
Dla studni Ø425  stosować włazy żeliwne do D400/425, okrągłe do rury teleskopowej. 
Kanały łączyć zgodnie z zasadą ,,oś w oś .
Podłączenia odgałęzień Ø160 mm do studni (odgałęzienia do posesji) wykonać:

 na dno kinety -,,oś w oś’’
 poprzez przepad zewnętrzny
 In situ do studni Ø425

  -       niewłazowe rewizyjne o średnicy 600 Tegra  firmy Wavin lub równoważne  zgod-
nie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stoso-
wania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie 
do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporność chemiczna 
tworzywowych elementów składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność 
chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. Studnia z kinetą z jednym dolotem.

Rury PCV należy układać na podsypce i w obsypce o uziarnieniu poniżej 2 mm (piaski 
drobnoziarniste). Grubość podsypki – min 0,15 m – zagęszczona mechanicznie.

Obsypka przewodów piaskiem na całej wysokości wykopów. 
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Układanie rurociągów, obsypkę przewodów, zagęszczenie gruntu wykonać zgodnie z ,, 
Instrukcją montażową – układanie w gruncie rurociągów z PCV’’ producenta przewodów 
oraz specyfikacją techniczną Inwestora.

Montaż przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Instrukcją montażową doty-
czącą układania i montażu rurociągów z PCV oraz studzienek rewizyjnych. Materiały do 
zasypki muszą być zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-0205:1998

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyżowania, kolizje
Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z 

aktualnych mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Projektowane przewody krzyżują się na swojej trasie z następującym uzbrojeniem:
1. kablami telekomunikacyjnymi,
2. kablami energetycznymi 
W przypadku nie opisania rzędnej posadowienia w/w uzbrojenia przyjęto następujące 

dane zagłębienia istniejącego uzbrojenia teren:
 kabel energetyczny – oś 0,8-1,2 m p.p.t.
 kabel telekomunikacyjny – oś 0,8-1,2 m p.p.t.
Uzbrojenie powyższe należy zabezpieczyć w sposób wymagany przez właściciela 

danego uzbrojenia:
 w miejscach skrzyżowania z kablem energetycznym prace ziemne należy wykony-

wać ręcznie, a w/w kable należy zabezpieczyć rurą dwudzielną  lub równoważne i 
pod nadzorem R.E .

5. Roboty ziemne
5.1.Wykopy

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami 
należy prowadzić zgodnie z normą branżową PN B 10736:'' Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych''.

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewodu kanalizacji sanitarnej 
wynosi  – 1.2 m.

Układanie rur przewiduje się w wykopach obiektowych wąskoprzestrzennych 
pionowych szalowanych wypraskami. Wykopy pod przewody sieci  kanalizacji sanitarnej 
należy wykonywać mechanicznie z wyjątkiem pasów gdzie znajduje się uzbrojenie 
podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem bądź ogrodzeniem. W tych przypadkach 
przewiduje się wykopy ręczne. 

Planuje się wykonanie wykopów:
 mechanicznie w 80% ,
 ręcznie w 20%.

Rury układać na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie może 
zawierać ostrych  kamieni, musi być starannie wystabilizowana i uformowana. Obsypka 
rurociągu jest konieczna, celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia ze 
wszystkich stron. Zarówno obsypka jak i grunt, którym będzie zasypywany przewód 
wodociągowy i kanał musi być starannie zagęszczany warstwami.  
Urobek z wykopów :
 w miejscach wymiany gruntu na wywóz stały (wymiana gruntu w miarę potrzeb)
 na wywóz, na czas montażu rur.

Zasypka w pasie drogowym musi być wykonana z piasku zagęszczanego 30 cm 
warstwami. W trakcie wykonywania prac należy zapewnić dostęp do posesji.                      

Przed wykonaniem poszczególnych odcinków przewodów sieci kanalizacji sanitarnej 
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należy odkryć miejsca skrzyżowań  w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia 
uzbrojenia podziemnego.

Roboty montażowe należy wykonywać w odeskowanym wykopie. Miejsca 
wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez 
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie w czasie nocy.             

W miejscach skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą 
SEP N SEP-E-004. Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, pod 
nadzorem R.E. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne.

Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu, prace prowadzić z zachowaniem 
ostrożności 

Po zakończeniu robót należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię dróg  do stanu 
pierwotnego.

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg 
PN-B-03020, a w szczególności, ma być gruntem sypkim zapewniającym stałą stabilizację
i nośność przewodu zasypanego w gruncie oraz spełniającym poniższe warunki:

 nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał.
  wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony,
  nie może być gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, iły, pyły i piąstki 

gliniaste)
 nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp.
 nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód np. gruzu, kamieni 

dużych lub o ostrych krawędziach itp.
  maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 2 mm –dotyczy podsypki i 

obsypki rury, oraz 16 mm dla zasypki.
 powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie ( dla piasków U (wskaźnik 

różnoziarnistości) > 6 oraz C (wskaźnik krzywizny uziarnienia) = 1 ÷ 4
Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów:

I etap – Podsypka, obsypka i zasypka wstępna. 
Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną musi stanowić piaski drobno- i średnioziarniste. 
Grubość podsypki minimum 15 cm. Warstwa podsypki dolnej o grubości 5cm układana 
bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu 
średniego zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych 
warstw konstrukcyjnych w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne 
ułożenie. Pod złączami należy wykonać, tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia pod 
kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach. 
Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić 
niezwłocznie po wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur 
zarówno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw oraz 
zasypki wstępnej do wysokości 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 
jego średnicy powinno przebiegać ręcznie (warstwami nie grubszymi niż 15cm) lub 
lekkim sprzętem (warstwami do 30cm grubości) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu
ciężkiego. Strefa ułożenia przewodu ma, bowiem, największe znaczenie dla 
wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni 
szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie nie może być mniejsze niż 90% 
zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do wysokości połowy 
przewodu.
Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i zagęszczania podsypki 
górnej. Ponadto naturalne podłoże gruntowe, podsypka oraz zasypka wstępna w strefie 
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ułożenia przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is 
oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 wynikające z głębokości ułożenia przewodu pod 
jezdnią, typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. 
W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakości podbudowy lub stanu gruntu 
podbudowy pod rurą) Inspektor  nadzoru może zlecić badanie zagęszczenie gruntu 
podłoża pod rurą.
Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej
niż ±2%. Niedopuszczalne jest przegłębianie wykopu.

II etap - Zasypka główna. 
W strefie zasypki głównej dopuszczalne jest wykorzystanie gruntu rodzimego, o ile 
spełnia on wymagania określone w punkcie PODSYPKA, OBSYPKA ZASYPKA.
Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności 
zbliżonej do optymalnej w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna przekraczać 
15cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest 
układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1.0m 
powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować 
niezamierzonego odkształcenia przewodu. Po osiągnięciu właściwych parametrów 
zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę 
zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Wymagane wartości 
tych parametrów w zależności od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej 
(nasyp, wykop) oraz kategorii ruchu:

Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu odkszałcenia E2:
Usytuowanie wykopu Is [min.] E2 [min.] E2/E1 [max]

       Warstwa górna miąższości 1,2 m
Warstwa dolna - do dna wykopu

1,00
0,97

100
60

2,2
2,5

6.  Organizacja robót.
Zaplecze budowy zorganizować na terenie działki wskazanej przez Wykonawcę. 

Energię do zasilania placu budowy można pobrać z istniejącej linii energetycznej po 
wcześniejszym ustaleniu z Zakładem Energetycznym.

Wodę do zasilania placu budowy , wykonania prób szczelności i płukania przewodów 
sieci kanalizacji sanitarnej  należy pobrać z istniejącego wodociągu. Pobór wody może 
nastąpić po wcześniejszym zawarciu umowy z gestorem sieci.
    

7.  Zabezpieczenie  ruchu
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami  / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie 
oznakowanie, ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe do poszczególnych posesji 
nad prowadzonymi wykopami.

Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wykonać każdorazowo  przekopy  próbne 
celem  ustalenia  rzeczywistego  przebiegu  i  posadowienia  istniejącego uzbrojenia  
podziemnego.

W  miejscach  występowania  kolizji  wykonać  przekopy  przy  użyciu  sprzętu  
ręcznego. Istniejące  uzbrojenie  na  czas wykonywania robót  należy  zabezpieczyć  przez
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podwieszenie  do  bali  drewnianych ułożonych  poprzecznie  na  górze  wykopu.  
Po  zakończeniu  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien doprowadzić  teren do stanu 

pierwotnego - zgodnie  ze  stanem istniejącym przed  rozpoczęciem  prac.
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  treścią  

wszystkich  uzgodnień z  poszczególnymi  gestorami  sieci  i  uzbrojenia nad-i 
podziemnego  oraz  uzgodnieniami  poszczególnych  mieszkańców.

Uwaga :
Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający przejezdność dróg podczas 
wykonywania wykopów.

8.   Odtworzenie nawierzchni
W trakcie robót prowadzonych w pasie drogowym drogi dojazdowej należy zachować 

ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo dla ruchu samochodowego i pieszych.
     Nawierzchnia istniejącej drogi jest umocniona kostką brukową , którą wraz z  
podbudową należy po wykopach odtworzyć do stanu pierwotnego (rodzaj i grubość 
podbudowy – zgodne ze stanem istniejącym.

Uwaga – w trakcie rozbiórki istniejącej nawierzchni należy wykonać dokumentację 
fotograficzną wraz z opisem istniejącej nawierzchni i podbudowy aby dokładnie 
odtworzyć stan istniejący.

9.  Wykonanie i  odbiór.
Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz„ Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „ z 1994 r , obowiązującymi 
normami.

Całość robót prowadzić pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej.

 Planowane włączenie do istniejącej sieci wodociągowej Wykonawca musi zgłosić i 
uzgodnić z Eksploatacją Sieci Gminnego Zakładu Komunalnego „Eko-Babice”.

10. Zestawienie podstawowych materiałów

Materiał Ilość Jedn

Rura PVC-U, lita , SN8 śr 200 mm 63,5 mb

Studnia z tworzyw sztucznych śr 425 mm z nastawnymi kielichami 1 szt

Studnia z tworzyw sztucznych śr 600 mm z nastawnymi kielichami 1 szt
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II.
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice Sp.zo.o."

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Kat. obiektu

Adres

Nazwa
opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 

UL. SPORTOWEJ

Nazwa rys.

3

Projektował inż.
Hanna SzusteckaOpracował

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PO TRASIE KAN. SANIT.

Nazwa
inwestycji

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

1-2, 
Faza oprac: Branża:

Sanitarna

Skala:
1:100/
1:500

Data: Nr
rys.:

dz. nr ewid.: 71 ul.: Sportowa 

dz. nr ewid.: 254 ul.: Białej Góry
w jednostce ewid. 143207_2 Stare Babice,

obręb ewid. 0031 Zielonki Wieś
w gm. Stare Babice

Sprawdził/a mgr inż.
Magdalena
Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96
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UWAGA
1. Niewykorzystane wloty zaślepić korkiem 
2. wszystkie ele,emty studni od jednego producenta
3. Długość rury teleskopowej 700 mm
4. Właz żeliwny klasy D400, żeliwo sferoidalne,
D400/425, okrągły do rury teleskopowej

ZESTAWIENIE STUDNI Z TWORZYW SZTUCZNYCH DN 425

Nr studni Śr. kinety Kąt kinety Typ kinety Rodzaj

S1 200 99,62 97,45 -J 60°

Ø
20

0

Ø200
1.0-2.0

L.p

1

Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice Sp.zo.o."

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Kat. obiektu

Adres

Nazwa
opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 

UL. SPORTOWEJ

Nazwa rys.

4

Projektował inż.
Hanna SzusteckaOpracował

SCHEMAT STUDNI Z PP DN 425

Nazwa
inwestycji

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

1.0-2.0 
Faza oprac: Branża:

Sanitarna

Skala:

-

Data: Nr
rys.:

dz. nr ewid.: 71 ul.: Sportowa 

dz. nr ewid.: 254 ul.: Białej Góry
w jednostce ewid. 143207_2 Stare Babice,

obręb ewid. 0031 Zielonki Wieś
w gm. Stare Babice

Sprawdził/a mgr inż.
Magdalena
Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96

XXVI
Obiekt
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Schemat kinety studni S1

przepływowej Ø425 - Rzut



ZESTAWIENIE STUDNI Z TWORZYW SZTUCZNYCH DN 600

Nr studni Śr. kinety Kąt kinety Typ kinety Rodzaj

UWAGA
1. Niewykorzystane wloty zaślepić korkiem 
2. wszystkie ele,emty studni od jednego producenta
3. Właz kanałowy ECON 600 klasy D400, żeliwo sferoidalne,

, 3 punktowy system zamykania zatrzaskowego, bez 
wentylacji- prod. HYDROTEC Technologies Sp. z o.o. 
lub równoważny

S2 200
T

lewa
97,58

98,20
in situ

99,72

Ø
2
0
0

Ø200
1.0-2.0

Ø
2
0
0

L.p

1
Ø160
in situ

Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice Sp.zo.o."

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Kat. obiektu

Adres

Nazwa
opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 

UL. SPORTOWEJ

Nazwa rys.

5

Projektował inż.
Hanna SzusteckaOpracował

SCHEMAT STUDNI Z PP DN 600

Nazwa
inwestycji

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

1.0-2.0 
Faza oprac: Branża:

Sanitarna

Skala:

-

Data: Nr
rys.:

dz. nr ewid.: 71 ul.: Sportowa 

dz. nr ewid.: 254 ul.: Białej Góry
w jednostce ewid. 143207_2 Stare Babice,

obręb ewid. 0031 Zielonki Wieś
w gm. Stare Babice

Sprawdził/a mgr inż.
Magdalena
Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96

XXVI
ObiektP
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Schemat kinety studni S2

połączeniowej Ø600 - Rzut
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HARMONOGRAM   ROBÓT

1. Ustalenie miejsca kolizji
2. Ręczne odkopanie kabla
3. Montaż rury osłonowej 
4. Odbiór robót przez wł. kabla
5. Zasypka kabla 

UWAGA
Roboty wykonać pod nadzorem 
właściciela kabla

Projektowany rurociąg

Rura zabezpieczająca

Istniejący kabel

1,0 m

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA 
KABLA ENERGETYCZNEGO

szerkość wykopu 1,0 m

Wykonawca USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "Eko Babice Sp.zo.o."

05-082 Stare Babice, ul. Kutrzeby 36

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Kat. obiektu

Adres

Nazwa
opracowania

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I 
BIAŁEJ GÓRY W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ 
GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W 

UL. SPORTOWEJ

Nazwa rys.

6

Projektował inż.
Hanna SzusteckaOpracował

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA
ENERGETYCZNEGO 

Nazwa
inwestycji

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 

ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ

Nr. upr. bud.:
57/90 Sk-ce

1.0-2.0 
Faza oprac: Branża:

Sanitarna

Skala:

-

Data: Nr
rys.:

dz. nr ewid.: 71 ul.: Sportowa 

dz. nr ewid.: 254 ul.: Białej Góry
w jednostce ewid. 143207_2 Stare Babice,

obręb ewid. 0031 Zielonki Wieś
w gm. Stare Babice

Sprawdził/a mgr inż.
Magdalena
Najmrocka

Nr. upr. bud.:
12/96

XXVI
Obiekt



TOM  III
ZAŁĄCZNIKI : 

OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA,OPINIE, DECYZJE
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BIURO PROJEKTÓW

USŁUGI  PROJEKTOWE
HANNA SZUSTECKA

96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443

mail. uphs@o2.pl ; NIP 837-116-52-02 

TOM III – ZAŁĄCZNIKI : 
OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

NAZWA  ZADANIA/
INWESTCJI

: OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ  SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL.BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA 
OPRACOWANIA

: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY
W CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 , GMINA STARE BABICE
POWIAT:  WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0031, Zielonki Wieś 
dz. nr ew. : 71,  254

INWESTOR               : GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
"EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PIECZĄTKA I PODPIS EGZ. NR

Projektował inż. Hanna Szustecka Nr 57/90/Sk-ce
 

1Sprawdził Projektant
mgr inż. Magdalena Najmrocka

Nr 12/96

DATA:10  LIPIEC 2022 r
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INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

NAZWA  ZADANIA 

INWESTCJI
: OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWLANEJ  SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W CELU 
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL.BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA OPRACOWANIA : BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  W UL.SPORTOWEJ I BIAŁEJ GÓRY W 
CELU ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW Z UL. BIAŁEJ GÓRY DO WYBUDOWANEJ SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.SPORTOWEJ

NAZWA OBIEKTU  : SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ
KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY : JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143207_2 , GMINA STARE BABICE
POWIAT:  WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBRĘB EWIDENCYJNY: 0031, Zielonki Wieś 
dz. nr ew. : 71,  254

INWESTOR                :

   

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
"EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36

STADIUM PROJ.

PROJEKTANT

: PROJEKT BUDOWLANY

 inż. Hanna Szustecka
96-500 Sochaczew
ul. Porzeczkowa 20



1. Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej i 
Białej Góry w celu odprowadzenia ścieków z ul. Białej Góry do wybudowanej sieci sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sportowej.
Projektuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z rur PVC-U, lite, SN 8.

Projektuje się umieszczenie w pasie w/w działek, za zgodą właścicieli działek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
odgałęzieniami

              2.     Zakres robót

Łączne długości projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

Rura do kanalizacji zewnętrznej, PVC-U, lita, SN 8 śr 200 mm 63,5 -  mb

Razem 63,5 -  mb

Charakterystyczne parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej :

 -   kanał sanitarny – przewód grawitacyjny w technologii rur PVC-U, lite,SN 8, śr. 200 mm łączony poprzez uszczelki 
o łącznej długości L=63,5 m

 Studnia rewizyjno-połączeniowa z tworzyw sztucznych z nastawnymi kielichami śr 425 mm
 Studnia rewizyjno-połączeniowa z tworzyw sztucznych z nastawnymi kielichami śr 600 mm

 Projektowane roboty budowlane będą polegać na :
 wytyczeniu trasy sieci kanalizacji sanitarnej , 

 wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w 
niezbędnym zakresie (np. istn. wjazdy),

 wykonaniu wykopów , 

 ułożeniu kanałów sieci kanalizacji sanitarnej w wykopach ( w przedmiotowym zakresie ) w wykopach  i 
elementów towarzyszących ,

 wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej ( studni rewizyjno-połączeniowych, przepompowni strefowej)

 zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu ,

 przywróceniu terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu  w niezbędnym zakresie , zagęszczenie 
i odtworzenie nawierzchni).).

           3.        Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.
Nie występują roboty rozbiórkowe.

           4.        Elementy zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Szczególnym elementem, który przy tej inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
jest wykonywanie wykopów. Wykopy należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-107,36, Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych  -Warunki techniczne wykonania. Ponieważ prace prowadzone będą w pobliżu pasa 
drogowego, wzdłuż którego usytuowane są zamieszkałe posesje jak również odbywa się ruch pojazdów 
mechanicznych roboty należy prowadzić w taki sposób, aby wyeliminować zagrożenie zarówno dla pracowników jak i
osób postronnych. Przed przystąpieniem do realizacji robót w pasach dróg wykonawca winien uzyskać zezwolenie 
właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego oraz opracować projekt organizacji ruchu uzgodniony z właściwymi na 
danym terenie jednostkami (Zarządca drogi, Policja).Roboty ziemne powinny być wykonywane na podstawie projektu,
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących sieci powinno być wykonywane pod nadzorem właściciela tych sieci. Wykopy w miejscach 
kolizji i skrzyżowań należy wykonywać ręcznie wraz z zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia zgodnie z 
dokumentacją .



5.         Przewidywane zagrożenia

W trakcie prowadzenia wykopów należy zwracać szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie, które 
zaznaczone jest na mapach projektowych sytuacyjno-wysokościowych oraz na przekrojach podłużnych. W przypadku 
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podkładach geodezyjnych należy fakt taki zgłosić do właściciela tegoż 
uzbrojenia oraz wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia .

Wykopy będą prowadzone na głębokościach do 2,2 m pod powierzchnią terenu 

6.        Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze (oznakować). Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania się osób postronnych zgodnie z 
Projektem organizacji ruchu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze tych balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad 
terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. .Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty 
ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

7.        Instruktaż pracowników

Pracownicy wykonujący prace budowlane winni być przed przystąpieniem do wykonywania robót 
przeszkoleni przez osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadnień BHP. Instruktaż winien 
zawierać informację określające zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia , konieczność stosowania 
przez pracowników środków ochrony indywidualnej , zabezpieczającej przed skutkami zagrożenia , zasady 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

8.        Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy

Składowanie materiałów jest zabronione w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany są nie 
obudowane.Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o 
mniejszych średnicach i 2 m dla rur o większych średnicach .Transport powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości ,tak , aby wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0 m

9.         Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie od jednostki zarządzającej drogą oraz 
opracować Projekt organizacji ruchu. Z uwagi na prowadzenie robót w terenie zabudowanym i konieczność 
umożliwienia mieszkańcom dostępu do posesji należy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejściem na posesję 
ustawiać mostki z balustradami o wymiarach jak wyżej. Roboty należy wykonywać odcinkami między węzłami wraz 
ze sprawdzeniem i odbiorem oraz zasypaniem wykopu, co ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa .Wydobyty grunt 
powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopa odkładu 
wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w pobliżu istniejących instalacji
podziemnych należy wykonywać ręcznie. W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja 
jeśli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy , na 
szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu , wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w 
kierunku od wykopu. Należy likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwając naruszony grunt , z 
zachowaniem bezpiecznego nachylenie w każdym punkcie skarpy.

Należy sprawdzić stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu wykonać zejścia (wejścia ) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami ( wejściami ) do wykopu nie powinna przekraczać     20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do 
wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania się składowania urobku w strefie klina naturalnego odłamu gruntu , jeżeli ściany wykopu nie są 



obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien się odbywać poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką , nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone , właściwie oznakowane i zabezpieczone 
przed wejściem osób postronnych.

Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania , pożaru lub wystąpienia 
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej.

Pracownik pracujący w wykopie powinien być zawsze asekurowany przez pracownika na górze.

           10.      Dokumentacja budowy

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdować się Dokumentacja budowy 
zawierająca aktualną Dokumentację Projektową zadania zawierającą wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz wytyczne 
jednostek opiniujących wraz z decyzją pozwolenia na budowę , dziennik budowy, zatwierdzony Projekt organizacji 
ruchu, dziennik pompowań , protokóły odbiorów częściowych, operaty geodezyjne i książkę obmiaru.







OD.6630.358.2022

Starosta Warszawski Zachodni
Ożarów Mazowiecki, dn. 23.06.2022 r.

Znak sprawy: OD.6630.358.2022

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 

 zakończonej w dniu 23.06.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: kanalizacja sieć

Lokalizacja: gm. Stare Babice, obr. Zielonki-Wieś, dz.: 71, 181/1, 254

Wnioskodawca: SZUSTECKA HANNA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

Inwestor: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "EKO-BABICE" SP. Z O.O.
ul. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 36, 05-082 Stare Babice

Przewodniczący: Marcin Rąbek

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Data wpływu: 07.06.2022 r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie przez jej uczestników. 

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.
Nazwa instytucji

Sposób uczestnictwa
Stanowisko

Uwagi
Imię i nazwisko uczestnika 

1 Przewodniczący Narady
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie bez naruszania ich posadowienia . W przypadku uszkodzenia 
lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy powiadomić Geodetę 
Powiatowego poprzez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej , ul. Poznańska 133, 05-850 Ożarów Maz .    

Marcin Rąbek

2 EKO Babice
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Projekt pod względem technicznym należy uzgodnić w Gminnym 
Przedsiębiorstwie Komunalnym "EKO-BABICE" sp. z o.o., ul. Gen. T. 
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice    

Paweł Adamczyk

3 PGE Dystrybucja S.A. RE 
Pruszków
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skrzyżowanie z kablami energetycznymi wykonywać zgodnie z normą 
SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem 
ostrożności , pod nadzorem R.E. /tel. 367-23-20 w. 2341 lub 367-23-
41/. Na kable nałożyć przepusty dwudzielne.
Pod istniejącą linią energetyczną i w jej pobliżu , prace prowadzić z 
zachowaniem ostrożności.    

Bogdan Farys

Dokument wygenerował(a): Ewa Molek, dn. 24-06-2022 10:43:52
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem
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4 Przedstawiciel Gminy Stare 
Babice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
   

5 Regionalne Centrum 
Informatyki Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag    

Mariusz Kamiński

6 Wydz. Arch. i Bud.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Proszę uzyskać zgody właścicieli działek na usytuowanie proj. sieci.    

Marzena Narewska

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 717419.1.1194.

Z upoważnienia 
Marcin Rąbek

dokument został podpisany elektronicznie 
..............................................................................

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele  instytucji  zostali  zawiadomieni  o  sposobie,  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej
zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy  w
naradzie  koordynacyjnej  mogą  wziąć  udział  również  inne  podmioty,  które  mogą  być zainteresowane  rezultatami  narady
koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze  uzgodnienie  wykonano  w  oparciu  o  treść  mapy  zasadniczej,  która  może  nie  zawierać  projektów  wszystkich
urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne,  urządzenia  zabezpieczające te znaki  oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.  15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Ewa Molek, dn. 24-06-2022 10:43:52
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. CEL I CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zielonki-Wieś (dz. nr ew. 71 obrębu 

Zielonki-Wieś). Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA 

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463) projektowane obiekty 

proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej.  

 

3. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

[2] PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[3] PN-EN ISO 14688. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. 

[4] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[5] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

[8] Zenon Wiłun, „Zarys Geotechniki”. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. 2010 r. 
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II. DOKUMENTCJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

1. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADAŃ 

 

Na badanym terenie wykonano: 

− 1 otwór badawczy do głębokości 4,5 m p.p.t. 

− 1 sondowanie sondą dynamiczną lekką do głębokości 3,0 m p.p.t.  

 

1.1. Otwory wiertnicze 

Wiercenia badawcze wykonane zostały przy pomocy wiertnicy mechanicznej, za 

pomocą świdrów spieranych o średnicy 110 mm. Wiercenia prowadzone były marszami  

pozwalającymi na dokładny opis warunków gruntowo – wodnych. Prace terenowe 

prowadzone były przez zespół badawczy przy stałym nadzorze uprawnionego geologa. 

W ramach dozoru wykonywano badania makroskopowe przewiercanych gruntów 

zgodnie z normą PN-B-04481:1988 oraz (w uzupełnieniu) PN-EN ISO 14688-1:2018-5 

– Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i 

opis; PN-EN ISO 14688-2:2018-5 – Badania geotechniczne. Oznaczenie i 

klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania; PN-EN ISO 22475-1:2006 

Rozpoznanie i badania geotechniczne. 

 

Badania obejmowały makroskopowe badania próbek pobieranych z otworów 

badawczych z każdej warstwy  litologicznie zmiennej i maksymalnie co 1,0 m, 

określające rodzaje gruntów (oraz domieszki i przewarstwienia), wilgotności gruntów, 

barwę, konsystencję oraz ewentualną zawartość części organicznych, wg [1], [2] i [3] 

(wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0). Prowadzone również były za pomocą 

świstawki hydrogeologicznej pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych we 

wszystkich otworach badawczych (wyniki zostały przedstawione na Zał. 2.0).  

 

Po wykonaniu prac wiertniczych oraz wszelkich niezbędnych pomiarów otwory 

zostały zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, w miarę możliwości z zachowaniem 

kolejności warstw, a teren w okól punktu badawczego został uporządkowany, 
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przywrócono stan pierwotny. Zakres prac nie wymagał prowadzenia prac 

rekultywacyjnych. 

1.2. Sondowanie dynamiczne DPL 

Sondowanie dynamiczne DPL wykonano przy użyciu urządzenia mechanicznego 

przy zastosowaniu stożka lekkiego DPL. Wymiary stożków jak i przebieg badania są 

zgodnie ze standardami międzynarodowymi i wymogami norm. Przebieg badania 

polega na wbijaniu w podłoże kolumny żerdzi zakończonych końcówką sondy 

(stożkiem), za pomocą młota o masie 10 kg oraz stałej znormalizowanej wysokości 

spadania. 

 

Parametrem sondowania jest liczba uderzeń bijaka (młota) sondy potrzebna do 

zagłębienia kolumny żerdzi w grunt na głębokość 10 cm (Nk). Wykresy parametrów 

sondowań otrzymane bezpośrednio z badań zostaną zweryfikowane w oparciu o 

analizę przebiegu wykresu zmian parametrów sondowań w badanym profilu gruntowym. 

Bezpośrednio z otrzymanych wyników sondowań określony został parametr N10, na 

którego podstawie zostały wyznaczone warstwy o zbliżonych parametrach, które 

charakteryzowane są przez stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych.  

 

Zinterpretowane wyniki sondowania przedstawiono na karcie otworu badawczego i 

sondowania dynamicznego DPL (Zał. 2.0).  

1.3. Prace kameralne 

Przeprowadzone prace kameralne obejmowały następujące czynności: 

• analiza wyników wierceń; 

• analiza wyników sondowań; 

• sporządzenie kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych i sondowań; 

• wydzielenie w podłożu warstw geotechnicznych; 

• opracowanie mapy dokumentacyjnej; 

• określenie wartości parametrów geotechnicznych gruntów; 

• opracowanie tekstu dokumentacji  
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2. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

2.1. Charakterystyka terenu badań – położenie i morfologia 

 

Teren inwestycji położony jest w m. Zielonki-Wieś na obszarze otuliny 

Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu.  

 

Obszar objęty opracowaniem  położony jest w mezoregionie – Równina 

Warszawska (318.76), makroregion - Nizina Środkowomazowiecka (318.7). 

 

Pod względem geomorfologicznym, omawiany teren stanowi zdenudowany płat 

akumulacji lodowcowej.  

 

Lokalizację terenu badań przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zał. 1.0). 

 

2.2. Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie wykonanych wierceń i analizy materiałów kartograficznych stwierdza 

się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów zalegają utwory niespoiste genezy 

eluwialno-eolicznej. Poniżej występują grunty spoiste genezy morenowej. Grunty 

niespoiste reprezentowane są przez piaski drobne, zaś grunty spoiste wykształcone są 

w postaci glin piaszczystych z domieszką żwiru.   

 

Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu 

badawczego (Zał. 2.0).  

 

Podczas badań terenowych stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej 

o charakterze swobodnym. Zwierciadło zostało nawiercone i ustabilizowane na 

głębokości 2,2 m p.p.t., tj. na rzędnej 97,1 m n.p.m.  

 

Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania 
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intensywnych opadów deszczu lub roztopów stan wód podziemnych może ulec 

sezonowych wahaniom. Jako zakres wahań zleca się przyjąć wartość +/- 0,5 m.  

2.3. Charakterystyka warstw geotechnicznych 

Na podstawie badań polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne.  

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 1.  

 

a) Warstwa geotechniczna nI 

Grunty nasypowe niespoiste.  

Grunty te występują w stanie zbliżonym do średniozagęszczonego.  

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia zbliżony do ID = 0,46 (46%) 

Geneza: antropogeniczna. 

Grunty tej warstwy są gruntami o ograniczonej nośności.   

b) Warstwa geotechniczna Ia 

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wykształcona w postaci piasków drobnych. 

Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,62 (62%) 

Geneza: eluwialno-eoliczna  

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi. 

c) Warstwa geotechniczna Ib 

Grunty rodzime niespoiste. Warstwa wykształcona w postaci piasków drobnych. 

Grunty te występują w stanie zagęszczonym. 

Parametr wiodący – stopień zagęszczenia ID = 0,74 (74%) 

Geneza: eluwialno-eoliczna 

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi. 
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d) Warstwa geotechniczna II 

Grunty rodzime spoiste. Warstwa wykształcona w postaci glin piaszczystych. 

Grunty te występują w stanie plastycznym.  

Parametr wiodący – stopień plastyczności IL = 0,35 (IC=0,65). 

symbol konsolidacji „B” w rozumieniu normy B-03020. 

Geneza: morenowa. 

Grunty tej warstwy są gruntami nośnymi.  

 

 

 

Tab. 1  Wyprowadzone parametry warstw geotechnicznych 
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- 
ID (IL) 

[-] 
ρ 

[g/cm3] 
φ 
[0] 

c 
[kPa] 

M0 
[MPa] 

M 
[MPa] 

- 

nI 
nasypy 

piaszczyste 
- 0,46 - - - - - wątpliwe 

Ia piaski drobne - 0,62 1,75/1,90 30,9 - 74,4 93,0 niewysadzinowe 

Ib piaski drobne - 0,74 1,85/2,00 31,6 - 96,5 120,6 niewysadzinowe 

II 
gliny 

piaszczyste 
B (0,35) 2,10 15,5 26,4 26,2 35,0 wysadzinowe 

 

 

3. WNIOSKI  

1. Zgodnie z Rozporządzeniem [7] projektowaną Inwestycję należy zaliczyć do drugiej 
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kategorii geotechnicznej. W podłożu występują proste warunki  gruntowe.  

2. Na podstawie wykonanych wierceń i analizy materiałów kartograficznych stwierdza 

się, iż na badanym terenie pod warstwą nasypów zalegają utwory niespoiste 

genezy eluwialno-eolicznej. Głębiej występują grunty spoiste genezy morenowej. 

Grunty niespoiste reprezentowane są przez piaski drobne, zaś grunty spoiste 

wykształcone są w postaci glin piaszczystych z domieszką żwiru.   

3. Przewidywany schemat budowy geologicznej przedstawiono na karcie otworu 

badawczego (Zał. 2.0).  

4. Podczas badań terenowych stwierdzono występowanie zwierciadła wody gruntowej 

o charakterze swobodnym. Zwierciadło zostało nawiercone i ustabilizowane na 

głębokości 2,2 m p.p.t., tj. na rzędnej 97,1 m n.p.m.  

5. Warunki wodne są umiarkowanie korzystne dla planowanej Inwestycji – w 

badaniach stwierdzono występowanie wody gruntowej na głębokości 2,2 m p.p.t., 

co w przypadku wystąpienia zwierciadła wód podziemnych na granicy lub w 

poziomie posadowienia projektowanej sieci kanalizacyjnej, może utrudniać prace 

związane z budową planowanych sieci.  

6. W przypadku wystąpienia zwierciadła na granicy lub w poziomie posadowienia 

projektowanej sieci kanalizacyjnej, zaleca się wykonywanie prac związanych z 

układaniem sieci po uprzednim obniżeniu zwierciadła wód podziemnych.  

7. Warunki gruntowe są korzystne dla planowanej Inwestycji ze względu na 

występowanie w poziomie posadowienia gruntów niespoistych w stanie 

średniozagęszczonym i zagęszczonym. Występujące w podłożu grunty spoiste są 

gruntami wysadzinowymi oraz podatnymi na uplastycznienie, i należy je chronić 

przed wpływami niekorzystnych czynników atmosferycznych.  

8. Badania zostały przeprowadzone w okresie suchym. W okresie występowania 

intensywnych opadów deszczu lub roztopów stan wód podziemnych może ulec 

sezonowym wahaniom, nawet o ±0,5 m. 

9. Na podstawie badań polowych wydzielono cztery warstwy geotechniczne. 

Szczegółowe zestawienie charakterystycznych parametrów geotechnicznych 

przedstawiono w Tab. 1. 

10. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z [5] wynosi 1,0 m p.p.t. 

11. Grunt w dnie wykopów należy chronić przed wpływem długotrwałych, 

niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed 
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przemarzaniem, aby nie pogorszyć parametrów wytrzymałościowych 

(uplastycznienie lub skurcz). 

12. Planowana inwestycja powinna być zrealizowana i eksploatowana w sposób 

zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem 

substancjami szkodliwymi. 

13. Wszystkie roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym. 

14. Podane rzędne wysokościowe należy traktować jako orientacyjne. Punkty badań na 

etapie budowy należy zniwelować geodezyjnie. 
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY 

1. WSTĘP 

Projekt geotechniczny zawiera zalecenia określone w celu optymalnego pod względem 

technicznym zaprojektowania oraz wykonania posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej 

w udokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych. 

Podstawy opracowania 

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostały: 

[1] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

[2] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

[3] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurocod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1, Część 

2. Zasady ogólne, Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463). 

2. PROGNOZA ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PODŁOŻA GRUNTOWEGO W CZASIE 

Zmiany podłoża gruntowego podczas prawidłowego wykonywania prac 

fundamentowych będą małe i niezauważalne. 

 

Zmiany właściwości podłoża gruntowego w czasie dotyczyć będą wyłącznie strefy 

bezpośredniego oddziaływania obciążeń w strefie pod sieciami. Nastąpi osiadanie, 

konsolidacja gruntu i ustabilizowanie się równowagi między obiektem i podłożem.  
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3. OKREŚLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

W celu określenia wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy 

zastosować podejście obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu 

Technicznego 254 ds. Geotechniki przy PKN i zestawem wartości M1 (wg tabeli A.4 z 

PN-EN 1997-1). 

4. OKREŚLENIE CZĘŚCIOWYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA DO OBLICZEŃ 

GEOTECHNICZNYCH 

Współczynniki częściowe dla: kąta tarcia wewnętrznego ɣφ, spójności ɣc’, 

wytrzymałości na ścinanie bez odpływu ɣcu’, oraz ciężaru objętościowego ɣɣ’ posiadają 

tę samą wartość ɣi’ = 1,0. Dla pozostałych parametrów geotechnicznych, tj: wilgotności 

naturalnej wn, współczynnika filtracji k, edometrycznego modułu ściśliwości pierwotnej 

M0, oraz modułu odkształcenia gruntu E0 nie stosuje się podejścia obliczeniowego, 

ponieważ w obliczeniach korzysta się z wartości charakterystycznych.  

5. OKREŚLENIE ODDZIAŁYWAŃ OD GRUNTU 

Grunt oddziaływać będzie na sieć poprzez odpór równoważący obciążenia. 

 

6. PRZYJĘCIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

Zaleca się przyjąć model wyjściowy w postaci kołowego przewodu sieci 

posadowionej na podłożu o parametrach przyjętych w Dokumentacji Badań Podłoża 

Gruntowego.  

 

7. NOŚNOŚCI I OSIADANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO ORAZ OGÓLNA STATECZNOŚĆ 

Nośność będzie zachowana pod warunkiem prawidłowego zaprojektowania i 

wykonawstwa posadowienia.  
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8. USTALENIE DANYCH NIEZBĘDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA 

Dane podłoża gruntowego zostały ustalone w Dokumentacji Badań Podłoża 

Gruntowego, a ostateczne posadowienie zostanie zaprojektowane w projekcie 

budowalnym. Pełną odpowiedzialność za posadowienie obiektów leży po stronie 

projektanta konstrukcji oraz wykonawcy, nadzoru. 

9. SPECYFIKACJA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ JAKOŚCI ROBÓT 

ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 16907-

2:2019-01. 

Roboty ziemne powinno wykonywać się pod stałym nadzorem geotechnicznym, 

którego zadaniem będzie potwierdzenie zgodności warunków gruntowo wodnych z 

Projektem, oraz kontrolował zasypki i obsypki fundamentowe (rodzaj wbudowywanego 

materiału i jego zagęszczenie). 

10. OKREŚLENIE SZKODLIWOŚCI ODDZIAŁYWAŃ WÓD GRUNTOWYCH NA OBIEKT BUDOWLANY 

I SPOSÓB PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM 

Oddziaływania takie nie nastąpią podczas prawidłowego wykonawstwa. Aby nie 

dopuścić do zmiany stanu gruntów w wykopach należy je chronić przed zalewaniem, 

a wodę z dna odpompowywać. Wykonywanie głębszych wykopów może wymagać 

prowadzenia odwodnienia napiętego poziomu wodonośnego tak, aby nie dopuścić do 

utraty stateczności wykopu i przebicia hydraulicznego. Roboty odwodnieniowe należy 

prowadzić w taki sposób, aby zdepresjonowanie poziomu wody trwało jak najkrócej. 

 

W trakcie realizacji prac odwodnieniowych w zależności od przyjętej technologii 

może być wymagane prowadzenie monitoringu wód podziemnych, aby oddziaływanie 

odwodnienia nie spowodowało szkód w otoczeniu wykopów. Wykonawca robót 

powinien przeanalizować sytuację gruntowo-wodną oraz przedstawić sposób 

zabezpieczenia głębokich wykopów oraz odwonieni budowlanych w Projekcie 

Wykonawczym przed rozpoczęciem inwestycji. 
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11. OKREŚLENIE ZAKRESU NIEZBĘDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO, OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH I OTACZAJĄCEGO GRUNTU, NIEZBĘDNEGO DO 

ROZPOZNANIA ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB W 

ICH WYNIKU ORAZ W CZASIE UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Podczas wykonywania robót ziemnych oraz prac budowlanych należy kontrolować 

zachowanie się skarp wykopu oraz poziom wody gruntowej w obrębie wykonywanych 

fundamentów. W fazie eksploatacji obiektu monitoring należy przeprowadzać zgodnie z 

wytycznymi z instrukcji okresowych przeglądów budynku. 
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