
Szczegółowy zakres do wykonania przedstawia poniższa tabela: 

NR ZAKRES PRAC DŁUGOŚĆ 
MIEJSCE  

NR STUDNI 
ULICA 

NR PLANU 

SYTUACYJ

NEGO 

KOLIZJA  

NR 1  

Zmiana spadku istn. kanalizacji Dn300 mm 

(z 3,8% na 8,3%), wykonanie nowego 

otworowania w studni k-317. 

Przebudowę wykonać rurami Dz315 mm 

PVC  

8 k358-k317 
Ćwiklińska - 

Woszczerowicza 
02.01 

KOLIZJA  

NR 3 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn500 mm 

(k375-k480), poprzez rozbicie na dwa 

rurociągi: 

a) dolny Dz315 mm PVC  

b) górny Dz400 mm PVC (75 cm powyżej 

dna studni i spadku 0,5%) 

oraz przebudowę studni k480,  

a także przebudowę Dn500 (k480-k350) 

poprzez zmianę spadku z 11,8% na 7,2%. 

Studnię kd-480 należy zlikwidować i 

posadowić w jej miejscu nową. 

Zlikwdować istn. odcinek KO pomiędzy 

k375-k350. Zabudować nowe kanały 

Dz315, Dz400 i Dz500 mm. 

17 k375-k350 Samsonowicza 02.02 

KOLIZJA  

NR 4 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn1400 mm, 

poprzez rozbicie na dwa rurociągi: 

a) dolny Dz500 mm PVC  

b) górny Dz1000 mm PP dwuścienne (150 

cm powyżej nowej rzędnej dna studni i 

spadku 1,6%) 

oraz przebudowę studni k369. 

Studnię kd-369 należy zlikwidować i 

posadowić w jej miejscu nową, pogłębioną 

o 0,7 m. Zlikwdować istn. odcinek KO 

pomiędzy k369-k368. Zabudować nowe 

kanały Dz500 i Dn1000 mm. 

41 k369-k368 Samsonowicza 02.02 

KOLIZJA 

 NR 5 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn1400 mm, 

poprzez rozbicie na dwa rurociągi: 

a) dolny Dz500 mm PVC  

b) górny Dz1000 mm PP dwuścienne (140 

cm powyżej dna studni k372 i spadku 

0,3%) 

Dopuszcza się dwie technologię robót: 

1) Rurociąg dolny Dz500 mm PVC należy 

wprowadzić do istniejącego rurociągu 

Dn1400 (po jego wcześniejszym 

oczyszczeniu) metodą shortliningu. 

Rurociąg górny posadowić metodą wykopu 

otwartego. W miejscu kolizji proj. KS z 

istn. KO należy zdemontować fragment 

starego rurociągu KO. 

ALTERNATYWNIE: 

2) Rurociąg dolny Dz500 mm PVC 

posadowić metodą wykopu otwartego, 

poprzez połówkowe rozcięcie istn. KO 

Dn1400 mm lub jego całkowity demontaż. 

Rurociąg górny posadowić metodą wykopu 

otwartego. 

Studnia k371 oraz k372 będą wymagały 

wykonania nowego otworowania pod 

rurociąg górny Dn1000 mm. 

59 k371-k372 Samsonowicza 02.03 



NR ZAKRES PRAC DŁUGOŚĆ 
MIEJSCE  

NR STUDNI 
ULICA 

NR PLANU 

SYTUACYJ

NEGO 

KOLIZJA  

NR 6 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn200 mm 

poprzez zmianę spadku na 21% i włączyć 

się do istniejącej studni k-373n ok 20 cm 

powyżej dna 

Przebudowę wykonać rurami Dz200 mm 

PVC. 

5 k390n-k382n Samsonowicza 02.04 

KOLIZJA 7 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn500 mm 

poprzez zmianę średnicy na Dz400 mm 

oraz zwiększenie spadku z 0,7% na 4,3%, 

wykonanie nowego otworowania w studni 

k383 

Przebudowę wykonac rurami Dz400 mm 

PVC. 

4 k383-k384 Samsonowicza 02.05 

KOLIZJA 8 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn200 mm 

poprzez włączenie kanalizacji ze studni 

k211 bezpośrednio do istn. KO. Połączenie 

ze studnią k210 zlikwidować. 

Przebudowę wykonac rurami Dz200 mm 

PVC. 

6 k211-k210 Samsonowicza 02.05 

KOLIZJA 9 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn1000 mm 

poprzez zmianę średnicy na Dn800 mm. 

Dopuszcza się dwie technologię robót: 

1) Rurociąg Dn800 mm GRP 

(bezkielichowy) należy wprowadzić do 

istniejącego rurociągu Dn1000 (po jego 

wcześniejszym oczyszczeniu) metodą 

reliningu. W miejscu kolizji proj. KS z istn. 

KO należy zdemontować fragment starego 

rurociągu KO. 

ALTERNATYWNIE: 

2) Rurociąg Dn800 mm GRP posadowić 

metodą wykopu otwartego, poprzez 

połówkowe rozcięcie istn. KO Dn1000 mm 

lub jego całkowity demontaż. W przypadku 

wariantu połówkowego, dodatkowo należy 

zdemontować istn. rurę pod kielichami 

proj. rury Dn800 mm. 

26 k285-k230 Goetla 02.05 

KOLIZJA 10 

Przebudowa istn. kanalizacji Dn600 mm, 

poprzez rozbicie na dwa rurociągi: 

a) dolny Dz250 mm PVC  

b) górny Dz630 mm PVC (60 cm powyżej 

dna studni i spadku 1,1%) 

Dopuszcza się dwie technologię robót: 

1) Rurociąg dolny Dz250 mm PVC należy 

wprowadzić do istniejącego rurociągu 

Dn600 (po jego wcześniejszym 

oczyszczeniu) metodą shortliningu. 

Rurociąg górny posadowić metodą wykopu 

otwartego. W miejscu kolizji proj. KS z 

istn. KO należy zdemontować fragment 

starego rurociągu KO. 

ALTERNATYWNIE: 

2) Rurociąg dolny Dz250 mm PVC 

posadowić metodą wykopu otwartego, 

poprzez połówkowe rozcięcie istn. KO 

Dn600 mm lub jego całkowity demontaż. 

Rurociąg górny posadowić metodą wykopu 

otwartego. 

20 k470-k290 Goetla 02.06 



NR ZAKRES PRAC DŁUGOŚĆ 
MIEJSCE  

NR STUDNI 
ULICA 

NR PLANU 

SYTUACYJ

NEGO 

Studnia k470 oraz k290 będą wymagały 

wykonania nowego otworowania pod 

rurociąg górny Dn600 mm. 

KOLIZJA 11 

Zmiana spadku istn. kanalizacji Dn300 mm 

(z 2,6% na 0,9%), wykonanie nowego 

otworowania w studni k-144. 

Przebudowę wykonać rurami Dz315 mm 

PVC  

9 k144-k195 Goetla 02.07 

 

 


