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KATOWICE, dn. 5-02-2020 r. 

OŚWIADCZEN IE

Ja, niżej podpisany: 

MICHAŁ SZWEDA 
posiadający uprawnienia budowlane nr 720/01, po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 
lipca 1994r – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, zgodnie z art.20 ust.4  

O Ś W I A D C Z A M

że: 

PROJEKT  BUDOWLANY 
ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 

W KATOWICACH 

opracowany dla: KATOWICKA INFRASTRUKTURA  
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O. 
ul. Wandy 6,  
40-322 Katowice

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

............................................................................ 
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KATOWICE, dn. 5-02-2020 r. 

OŚWIADCZEN IE

Ja, niżej podpisany: 

ANNA STANIECZEK 
posiadający uprawnienia budowlane nr  447/02, po zapoznaniu się z przepisami Ustawy z dnia 7 
lipca 1994r – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, zgodnie z art.20 ust.4  

O Ś W  I  A  D  C Z  A M

że: 

PROJEKT  BUDOWLANY 
ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW W REJONIE UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 

W KATOWICACH 

opracowany dla: KATOWICKA INFRASTRUKTURA  
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O. 
ul. Wandy 6, 
40-322 Katowice

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

............................................................................ 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-31 roku przez:

Pan Michał Szweda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8261/02

adres zamieszkania ul. Wróblewskiego 7B/8, 40-214 Katowice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej 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.

SLK-AYF-C9H-P26 *

Podpis jest prawidłowy 6
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-02 roku przez:

Pani Anna Stanieczek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0135/03

adres zamieszkania ul. Bolesława Chrobrego 9/106, 40-881 Katowice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej 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.

SLK-PEB-RA5-YYV *

Podpis jest prawidłowy 8



PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach, 

SPIS TREŚCI 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA ....................................................................................................... 10 
2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA ...................................................................................... 11 
3. DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI: . ......................................................................11 
4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA .................................................................................... 11 
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....................................................................... 12 
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW . .............................................................  ....... 19 
7. INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH .................................................................................... 19 
8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO . .......................................................................................................... 19 
9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI . ...................................................................................... 20 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE .................................................................................................... 21 
11. UWAGI  KOŃCOWE . ..................................................................................................................... 22 
12. ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA ................... 22 
13. ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA ................. 23 
14. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW  (KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA) .............................. 23 
15. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW (KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA) . ............................ 24 
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ......................................... 24 
17. UZGODNIENIA I OPINIE.................................................................................................................32
18. OPINIA GEOTECHNICZNA.............................................................................................................112
19. RYSUNKI.......................................................................................................................................130 

RYSUNKI 

1. Projekt zagospodarowania terenu S-01;
2. Profil podłużny (kanalizacja sanitarna) S-11;
3. Profil podłużny ( kanalizacja deszczowa) S-12;
4. Szczegóły budowy kanalizacji – roboty ziemne S-20;
5. Szczegóły budowy kanalizacji – studzienki kanalizacyjne S-30;
6. Odtworzenie nawierzchni – plan sytuacyjny D-01;
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PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach, 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA

1. Umowa nr 56/2019 z dnia 22-07-2019 roku;
2. Pełnomocnictwo z dnia 24-07-2019 roku (nr KIWK/ZP/VN/4092/07/2019);
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19-06-2019 roku;
4. Katowickie Wodociągi - Ogólne warunki techniczne budowy/przebudowy sieci kanalizacyjnej z dnia 12-03-2015 roku
5. Katowickie Wodociągi S.A. – wywiad branżowy z dnia 22-08-2019 roku (nr WUB/402/2019/SDS/PM);
6. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów – wywiad branżowy z dnia 22-08-2019 roku (nr PS/1831/3448/2019/3);
7. Tauron Dystrybucja – wywiad branżowy z dnia 04-09-2019 roku (nr TD/OGL/OMD/2019-09-04/0000030)
8. Gaz System – wywiad branżowy z dnia 13-08-2019 roku (nr OS-DL.404.552.2019.3(ASł wz WN));
9. Polska Spółka Gazownictwa – wywiad branżowy z dnia 27-08-2019 roku (PSGZA.0162.763.574.160065284,19);
10. Netia – wywiad branżowy z dnia 21-08-2019 roku (nr NTTG-508-3753/19);
11. Tauron Ciepło – wywiad branżowy z dnia 07-08-2019 roku (nr TC/KP/PN-U/PS/655/08/19);
12. Orange Polska – wywiad branżowy z dnia 11-09-2019 roku (nr 211-39266/19);
13. Dalkia Polska Energia S.A. – wywiad branżowy z dnia 27-09-2019 roku (TI/SK/198/09/2019);
14. Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach – informacja o warunkach geologiczno-górniczych z dnia 14-08-2019 roku

(KAT.5122.621.2019);
15. Wyższy Urząd Górniczy – informacja o warunkach geologiczno-górniczych z dnia 02-09-2019 roku (28456/09/2019/EB); 
16. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – warunki techniczne budowy kanalizacji z dnia 06-09-2019 roku

(nr KIWK/ZT/KS/4949/09/2019);
17. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – uzgodnienie wstępnej trasy kanalizacji z dnia 06-09-2019 roku

(nr KIWK/ZT/KS/4950/09/2019);
18. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna – uzgodnienie Koncepcji z dnia 18-10-2019 roku (nr

KIWK/ZT/KS/5747/10/2019);
19. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego LODCP – 0117/2019 z dnia 04-11-2019 roku;
20. Miejski Zarząd ulic i Mostów – Uzgodnienie przebiegu projektowanej kanalizacji wraz z warunkami odbudowy

nawierzchni z dnia 26-11-2019 roku(nr WD.4421.140.2007/2019.BG-15484);
21. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – uzgodnienia z dnia 13-01-2020 roku (nr PS/1831/5582/2019/3);
22. Uzgodnienia lokalizacji sieci z właścicielami działek;
23. Protokół z Narady koordynacyjnej nr 24 z dnia 19-12-2019 roku (nr G-VII.6630.1.394.2019);
24. Protokół z Narady koordynacyjnej nr 4 z dnia 21-02-2020 roku (nr G-VII.6630.1.40.2020);
25. Katowickie Wodociągi S.A. – Uzgodnienie projektu z dnia 09-03-2020 roku (nr WUPB/541/2020/SDS/ADA)

wraz z protokołem z Rady Technicznej oraz Rady Technicznej Deszczowej;
26. Wypisy z ewidencji gruntów;
27. Inwentaryzacja geodezyjna oraz dane z kart inwentaryzacyjnych studni;
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PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach, 

2. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

W zakres Inwestycji wchodzi wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz 
z przełączeniem przyłączy do poszczególnych budynków oraz modernizację istniejących ciągów 
kanalizacyjnych, które będą pełnić funkcję kanalizacji deszczowej. 

W szczególności projektowana kanalizacja odprowadzać będzie ścieki ze zlewni obejmującej 
następujące budynki mieszkalne: 

• ul. Siewna 38;

• ul. Obrońców Westerplatte nr: 80, 80a, 80b, 80c;

W ramach przedmiotowej Inwestycji przewiduje się również budowę wpustów deszczowej 
włączonych do kanalizacji deszczowej. 

3. DŁUGOŚCI PROJEKTOWANYCH ODCINKÓW SIECI:

Kanalizacja grawitacyjna sanitarna: 
DN300   - ok. 90,0 m;
DN200 - ok. 97,0 m;
DN150 - ok. 15,0 m;

Kanalizacja grawitacyjna deszczowa: 
DN200   - ok. 61,0 m; 
DN150   - ok. 2,0 m; 

4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

4.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Teren Inwestycji znajduje się poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W celu realizacji Inwestycji uzyskano Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
LODCP – 0117/2019 z dnia 04-11-2019 roku; 

4.2. Ukształtowanie terenu 

Inwestycja obejmuje budynki mieszkalne o luźnej zabudowie – jednorodzinne oraz wielorodzinne, 
zlokalizowane wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej (ulica Obrońców Westerplatte – boczna). 
Przedmiotowy teren posiada spadek w kierunku ulicy Obrońców Westerplatte, gdzie zlokalizowane 
są odbiorniki kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4.3. Istniejąca infrastruktura 

Projektowana inwestycja przebiega przez teren, w którym znajdują się: 

• sieć wodociągowa;
Uwaga: Odcinek kanalizacji: S1-S2 zaprojektowano przy zbliżeniu do nieczynnego wodociągu
(zgodnie z informacją z wywiadu branżowego wydanego przez Katowickie Wodociągi z dnia 22-
08-2019 roku / nr WUB/402/2019/SDS/PM). Na etapie budowy należy potwierdzić
w porozumieniu z przedstawicielami Wodociągów które odcinku wodociągu zostały wyłączone
z eksploatacji. W razie konieczności skorygować przebieg projektowanego odcinka.
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PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach,  

 

 

 
• istn. sieć kanalizacyjna; 
• kable energetyczne  średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego; 
• napowietrzne linie energetyczne i oświetleniowe; 
• sieć teletechniczna podziemna i napowietrzna; 
• sieć gazowa niskoprężna; 
 
Wykopy w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zbliżeniu 
do istniejących sieci, budynków i ogrodzeń, wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 
ostrożności w porozumieniu z przedstawicielami właścicieli tych obiektów. Należy stosować się 
do wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami istn. infrastruktury. 
 
Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania 
w oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe z nakładką „U”. Zgodnie z informacją 
geodezyjną nie wyklucza się istnienia sieci lub urządzeń podziemnych nie wykazanych na 
zaktualizowanych mapach. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wykonać przekopy kontrolne 
i wezwać służby zajmujące się eksploatacją sieci. 

4.4. Warunki gruntowo – wodne 

Warunki gruntowe określono jako proste. Projektowaną inwestycję zaliczono do II kategorii 
geotechnicznej; 
 
Wykonano 5 otworów badawczych o głębokości max. 4m, przeprowadzono badania makroskopowe 
gruntów; 
 
Z treści dostępnych materiałów hydrogeologicznych wynika, że na przedmiotowym terenie występuje 
czwartorzędowy, ciągły poziom wodonośny o zwierciadle głównie swobodnym zalegającym w 
przedziale głębokości od 2 do 5m p.p.t. W trakcie prac polowych do głębokości 4m p.p.t. nie 
stwierdzono zawodnienia gruntów piaszczystych warstwy II; 
 
Wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Pierwsza obejmuje nasypy niebudowlane (wraz z 
nawierzchnią). Do drugiej zaliczono średnio zagęszczone piaski drobne (IIa) oraz piaski średnie, 
lokalnie ze żwirem (IIb). Warstwę trzecią (III) budują twardoplastyczne piaski gliniaste; 
 
Wykopy należy zabezpieczyć stosownie do wykazanych warunków, nie mogą one naruszyć 
stateczności istniejących obiektów kubaturowych; 
 
Przy projektowaniu należy uwzględnić wykazane warunki górniczo-geologiczne; 
 
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów gruntu zamieszczono w opinii geotechnicznej wraz z 
badaniami podłoża gruntowego, która znajduje się w posiadaniu Inwestora; 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

5.1. Trasa sieci 

5.1.1. Kanalizacja sanitarna 

Trasa kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej od studni 
odbiorczej oznaczonej jako k (zlokalizowanej w pobliżu budynku nr 80 w poboczu ulicy Obrońców 
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PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach, 

Westerplatte) w kierunku skrzyżowania z ulicą Siewną. Budynek nr 28a przy ul. Siewnej jest 
niezamieszkały, nie ma również możliwości uzgodnienia przyłączenia tego budynku z właścicielami. 
W związku z powyższym oraz w porozumieniu z Inwestorem nie przewiduje się wykonania sięgacza 
do w/w budynku. Zaprojektowano przełączenie wszystkich odpływów sanitarnych  z budynków do 
przedmiotowej kanalizacji. 

5.1.2. Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja deszczowa wraz z wpustami drogowymi została zaprojektowana w drodze wewnętrznej 
na odcinku: od budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 80c (z włączeniem do studni k’) do 
wysokości budynku przy ul. Siewnej 38 / 40 (proj. studnia D3). Ponadto przewidziano włączenie 
projektowanych wpustów: W1, W2, W3, W5 do istn. studni kanalizacyjnych. Ze względu na brak 
możliwości posadowienia studni, projektowana studnia D4 wraz z wpustem W4 (przy bud. nr 80a) 
włączone zostaną do istn. kanalizacji za pomocą złączki nasadowej. Do studni D4 włączyć istniejący 
odpływ wód opadowych z terenu posesji oraz z rynny R4. Pozostałe wody opadowe odprowadzane 
będą do kanalizacji deszczowej za pomocą projektowanych i istn. wpustów po powierzchni terenu. 

5.2. Materiały 

5.2.1. Rury kanalizacyjne grawitacyjne 

Kanalizację grawitacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych, kielichowych, litych - PVC klasy S (SN8  /  
SDR34)  z wydłużonym kielichem (Sztywność obwodowa: 8 kN/m2 wg PN EN ISO 9969/1995), 
łączonych na uszczelkę gumową wg poniższego zestawienia: 

• PVC Ø315-9,2 / SN8 / z wydłużonym kielichem;

• PVC Ø200-5,9 / SN8 / z wydłużonym kielichem;

• PVC Ø160-4,7 / SN8 / z wydłużonym kielichem;

Na odcinkach o zagłębieniu rury kanalizacyjnej poniżej strefy przemarzania zastosować materiały 
termoizolacyjne – np. obsypkę z żużla wielkopiecowego, keramzyt lub rury kanalizacyjne z izolacją 
styropianowo-poliuretanową. 

Rury oraz elementy systemu muszą posiadać Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) 
ITB i IBDiM, z których musi wynikać możliwość ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci 
kanalizacji deszczowej. Wszystkie zastosowane rury muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w 
zakresie: dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych. Szczelność wykonanego kanału powinna zostać 
sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normą PN-EN 1610. Wszystkie rury powinny być 
dostosowane do pracy na terenach objętych szkodami górniczymi do III kategorii włącznie. 

5.2.2. Studnie kanalizacyjne 

Wszystkie projektowane studnie wykonać jako przejezdne. Stosować wielkości oraz typy studni ściśle 
wg wytycznych rysunkowych. 

Na ciągach głównych montować studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN1000 oraz PEHD 
DN600 – zgodnie z wytycznymi na rysunkach. Na indywidualnych przyłączach kanalizacyjnych 
montować studzienki inspekcyjne, przejezdne, z rurą trzonową karbowaną DN 400, ze stożkiem 
odciążającym żelbetowym, rurą teleskopową, włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400. Studzienki 
inspekcyjne na przyłączach wyposażyć w kinety przyłączeniowe z dopływem centralnym oraz prawym 
i lewym. Króćce zaślepić korkiem. 
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Stosować studzienki kanalizacyjne betonowe, włazowe, z kręgów betonowych DN1000 (ściśle wg 
wytycznych zamieszczonych w części graficznej) łączonych na uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM. 
Zastosować zwieńczenia studni wraz z włazem żeliwnym typu ciężkiego DN600 klasy min D400 
(zgodnie z PN-EN 124). Przykrycie studzienek kanalizacyjnych - zwężka redukcyjna o minimalnej 
wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN. Dennice studni wykonać jako monolityczne z, 
prefabrykowane w całości. Beton każdego elementu studzienki łącznie z kinetą powinien być 
jednorodny i posiadać identyczne parametry techniczne. Bezpośrednio pod studnią betonową 
zastosować żelbetową płytę fundamentową.  

Elementy betonowe i żelbetowe studni kanalizacyjnych powinny spełniać następujące wymagania: 

• Klasa betonu: C35/45;

• Wodoszczelność betonu: W8;

• Mrozoodporność betonu: F150;

Pozostałe wymagania – wg części graficznej. 

Połączenia rur kanalizacyjnych z elementami studzienek wykonać jako przejścia elastyczne z uszczelką 
gumową.  

W przypadku wysokości spadu na studni od 0,5m zastosować rury spadowe umieszczone na zewnątrz 
studzienki o średnicy PVC Ø160-4,7 wg części graficznej. 

Na ciągach bocznych montować studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN1000 oraz PEHD 
DN600 – zgodnie z częścią rysunkową. Miejsca zastosowania trójników i studni DN400 wskazano w 
części graficznej. 

Wymaganie dotyczące studni PEHD: 

Studzienki PEHD DN600 wykonać  zgodnie z normą PN-EN 13598-2,  jako studnie przejezdne z 
komorą dociążającą. Zamontować zwieńczenia z płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym 
i włazem żeliwnym typu ciężkiego DN600 klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 124). Przestrzeń pomiędzy 
rurą wznoszącą a elementami betonowymi uszczelnić kitem plastycznym lub pianką poliuretanową. 
Stosować studnie PEHD z dwoma bosymi końcami oraz systemem kształtek umożliwiającym przejście 
z króćców PEHD na rury PVC.  

Studnie muszą zostać wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z gładkimi 
ściankami: zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną. 
Studnie kinetowe muszą posiadać ryflowaną płytę spocznikową. Budowa komina studni (strukturalna 
dwuścienna) stanowi podwójne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powłoki zewnętrznej lub 
wewnętrznej. 

Systemowe studzienki muszą być wykonane w formie monolitycznej. Trwałe, (nierozłączne) 
połączenie kinety z kominem musi zapewniać szczelność oraz podwyższenie komina musi być 
wykonane metodą spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewniać możliwość wykonania 
dodatkowych podłączeń na dowolnej wysokości ponad kinetą. 

Sztywność obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie może być mniejsza 
od wartości sztywności nominalnej. 

Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i każdego jego elementu (np. rury, kształtki, spoiny itp.) 
oznaczony w temp. 200˚ C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie może być mniejszy niż 20 min; 
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Wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i ręcznych) badanych zgodnie z PN-
EN 1979 powinna być nie mniejsza niż wartość podana w tablicy poniżej 
  

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymałość na 
rozciąganie [N] 

DN<400 380 
400 ≤ DN <600 510 
600 ≤ DN <800 760 
DN ≥ 800 1020 

  
Systemowe studzienki kinetowe muszą posiadać komorę dociążającą. Komory dociążające nie mogą 
być płytsze niż 30 cm. W razie zaleceń producenta dopuszcza się zwiększenie wysokości komory 
dociążającej.  
 
Rura z której wykonano komin studzienki musi posiadać Świadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN 
EN10204) zawierające wyniki badań kontroli odbiorczej właściwości wyspecyfikowanych poniżej: 
sztywności obwodowej zgodnie z PNEN ISO 9969, zmiana wartości masowego wskaźnika szybkości 
płynięcia MFR wywołana przetwórstwem ≤±20% względem wartości początkowej surowca 0,21,0 
g/10min (badanie zgodnie z PNEN ISO 11331),  wytrzymałość na rozciąganie spoin ekstruzyjnych 
(maszynowych i ręcznych), ma być nie mniejsza od wartości wymaganych i zapisanych w AT lub KOT 
producenta dla połączeń rur, badanych zgodnie z PNEN 1979 lub PNEN ISO 13262. Wymagane 
minimalne wartości w/w parametrów muszą być zdefiniowane w dokumentach odniesienia, 
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT 
 
Dopuszcza się stosowanie studzienek z rurą trzonową karbowaną – zgodnie z PN-EN 13598-2, przy 
zachowaniu wszystkich parametrów wymiarowych i wytrzymałościowych j.w. 
 
Studnie kanalizacyjne muszą zostać każdorazowo sprawdzone pod względem ich wytrzymałości na 
podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych.  
  
Dla średnic DN=ID<800mm  rury i kształtki należy łączyć przy pomocy złączki kielichowej (lub 
dwukielicha), z uszczelką co najmniej dwuwargową z EPDM (lub SBR) osadzoną w gniazdach złączki. 
 
Zaprojektowano wpusty z kręgów betonowych  Dn500 z częścią osadową o wys. min. 0,95m. Wpusty 
podłączyć do proj. studni kanalizacyjnych (wg części rysunkowej). Rzędne wpustów drogowych  
dostosować do niwelety drogi. Zastosować zwieńczenia wpustów klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 
124). Dopuszcza się zastosowanie wpustów z tworzyw sztucznych przy zachowaniu wszystkich 
warunków obowiązujących dla studni. 
 
Wpusty: W2, W3, W5 zamontować w obszarze jezdni, natomiast wpusty: W1,W4,W6,W7,W8 
zamontować w poboczu drogi – zgodnie z wytycznymi na rysunkach. Do wpustów: W1, W3, W4, W6, 
W7, W8 włączyć prefabrykowane elementy odwodnienia pasa drogowego w postaci ścieku 
drogowego korytkowego z betonowych płyt ściekowych, korytkowych (zgodnie z Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych nr 01.04) 
 
Połączenia rur kanalizacyjnych z elementami studzienek wykonać jako przejścia elastyczne z uszczelką 
gumową.  
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5.2.3. Wymagania ogólne 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym 
opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych samych parametrów jakościowych, ilościowych 
i technologicznych. 
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku 
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych  
i uchylające  dyrektywę  Rady   89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn.  zm.), 
wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przedmiotowego Zadania muszą być zgodne 
z  europejskim lub krajowym systemem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu. 
 
Zgodnie z powyższym wszystkie wyroby muszą posiadać jeden z poniższych dokumentów: 
 
deklaracja właściwości użytkowych wraz z oznaczeniem CE w przypadku wyrobów budowlanych 
objętych  normami  zharmonizowanymi   oraz   wyrobów,   dla   których   wydane   zostały (na 
wniosek złożony przez ich producenta) europejskie oceny techniczne; 
krajowa deklaracja właściwości użytkowych wraz z oznakowaniem znakiem budowlanym, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada  2016 r.  w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966). Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na 
wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą przedmiotowo 
Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną; 

5.3. Wytyczne  wykonania  sieci   

5.3.1. Wytyczne ogólne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego 
zlokalizowania istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne przy zbliżeniu 
do obcego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych 
instytucji (przedstawicieli właściwego uzbrojenia) z zachowaniem szczególnej ostrożności.  
 
W pobliżu projektowanej sieci kanalizacyjnej usytuowane są istniejące sieci: wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna średniego napięcia, telekomunikacyjna. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na przebieg w/w sieci. Wykonawca winien przewidzieć wykonanie przekopów kontrolnych w 
celu ich szczegółowego zlokalizowania. Przed rozpoczęciem układania przewodów na każdym ciągu 
kanalizacji należy sprawdzić rzeczywiste zbliżenia pionowe i poziome istniejących sieci do 
projektowanej kanalizacji i w razie konieczności przewidzieć korektę posadowienia kanału. W 
przypadku kolizji rozpoznanej na etapie robót należy wykonać przełożenie kolidującej sieci 
w porozumieniu i pod nadzorem ich właścicieli. Szczegóły przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnić 
z Inwestorem na etapie robót. 

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu 

Całość wykopów oznakować i zabezpieczyć pełnym ich odeskowaniem na przykład za pomocą 
szalunku typu „BOX”. Dla wykopów o głębokości powyżej 4,0 [m] zastosować system zabezpieczenia 
wykopów typu ciężkiego o dopuszczalnym parciu gruntu: 50,0 [kN/m2]. W przypadku budowy studni 
w granicach pasa drogowego oraz przy zbliżeniu do istniejących jezdni, na których odbywa się ruch 
kołowy, zawsze stosować obudowy słupowe typu ciężkiego o dopuszczalnym parciu gruntu: 50,0 
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[kN/m2]. Zagłębienie obudowy wykonywać poprzez naprzemienne wciskanie ścian obudowy, 
zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Obudowa powinna być dokładnie dociśnięta do 
ścian wykopu bez wybrzuszeń i zagłębień. Dopuszcza się odeskowanie wykopów balami drewnianymi 
z rozporami trwale umocowanymi w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie. W każdej fazie robót 
pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu. Wykopy zabezpieczyć zgodnie z 
częścią rysunkową. Elementy stanowiące ścianę deskowania powinny być jednakowej długości, a ich 
czoła w obu przeciwległych ścianach wykopu powinny przylegać do siebie w jednej płaszczyźnie 
pionowej, prostopadłej do osi wykopu.  

W przypadku wykonywania robót w gruncie nawodnionym lub sypkim zastosować ścianki szczelne 
z grodzic stalowych lub bali drewnianych z uszczelnieniem. 

W przypadku wykonywania równoległych odcinków sieci niedopuszczalne jest wykonywanie 
równocześnie dwóch wykopów obok siebie. W pierwszej kolejności należy wykonać wykop dla 
przewodu, który przebiega głębiej. Po ułożeniu rur, wykonaniu obsypki, prawidłowym zagęszczeniu 
oraz zasypaniu wykopu pierwszego należy rozpocząć wykonywanie wykopu dla przewodu 
równoległego.  

W miejscach, w pobliżu których nie ma natężenia ruchu ulicznego oraz nie występują wody gruntowe 
oraz inne obiekty i urządzenia techniczne, dopuszcza się wykonanie wykopu ze skarpami. Głębokość 
takich wykopów nie może przekraczać 4,0m. W przypadku wykopów ze skarpami niedopuszczalne 
jest obciążanie naziomu w zasięgu klina odłamu gruntu przy wykopie. Nachylenie skarp wykonać wg 
PN-B-10736.  

5.3.3. Przygotowanie podłoża / wypełnienie wykopu 

Przy montażu odcinków kanalizacji dno wykopu należy oczyścić z kamieni, gruzu itp. i wykonać 
podsypkę z piasku grubości 30cm dla kanałów grawitacyjnych. Odchyłka grubości podsypki nie może 
przekraczać 10mm. Wyprofilowane podłoże musi umożliwić podparcie rury co najmniej na ¼ jej 
obwodu. Rura musi być ułożona i podparta na całej swojej długości. W miejscu montażu łączników 
należy przygotować odpowiednie wgłębienia. Łączenie rur powinno być wykonane centrycznie, 
w kierunku osi rury.  Podsypkę pod podstawą studni zagęszczać do Is 98. Pod jezdnią zastosować 
pełną wymianę gruntu – wykop wypełnić piaskiem i zagęścić do Is 100%. Na odcinkach poza jezdnią 
obsypkę piaskową należy wykonać do wysokości 50 cm ponad wierzch rury dla kanałów 
grawitacyjnych i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is 95 % minimum. Obsypkę należy układać 
i zagęszczać symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o grubości 15cm. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na staranne zagęszczenie obsypki w strefie rury. W strefie rury wykonać 
zagęszczenie ręcznie lub stosować lekkie zagęszczarki wibracyjne (ciężar roboczy: do 0,3kN) lub 
płytowe (ciężar roboczy: do 1 kN). Bezpośrednio nad rurą – do wysokości 30cm - używać ubijaków 
ręcznych. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, który należy zagęszczać za pomocą 
średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (0,6 kN) lub płytowych (5 kN). Grunt do wypełnienia 
pozostałości wykopu musi mieć właściwości nośne, nie może zawierać kamieni, gruzu lub innych 
ostrych elementów. Przy zagłębieniu stropu rurociągu mniejszym niż 120 cm należy dodatkowo 
wykonać ocieplenie rurociągu. Jako materiał do podsypki i obsypki stosować piaski o uziarnieniu 
zgodnym z wymaganiami producenta rur o wskaźniku uziarnienia U>5, przy czym U=d60/d10.  

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy doprowadzić do obniżenia zwierciadła wody do 
głębokości 0,5m poniżej dna wykopu. Pompowanie wody gruntowej zakończyć po całkowitym 
zasypaniu wykopu.  

Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z normami: PN-B-06050 (Geotechnika - Roboty ziemne - 
Wymagania ogólne) oraz PN-B-10736:1999 (Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
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kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania). Przy robotach ziemnych należy szczególnie 
ostrożnie kopać w miejscach, gdzie ułożone są kable energetyczne oraz telekomunikacyjne. Wszelkie 
zbliżenia i skrzyżowania z kablami wykonać zgodnie z przepisami BHP, PBUE I normami N SEP-E-004 
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach. 

Należy sprawdzić kontrolę warstwy ochronnej zasypu zgodnie z PN-B-10735. 

Po wykonaniu poszczególnych odcinków nowej kanalizacji oraz po oczyszczeniu istniejących 
odcinków należy przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację oraz na eksfiltrację z PN-B-10735 i PN-
EN 1610 oraz wykonać inwentaryzację video. 

5.3.4. Odbudowa pasa drogowego 

Naruszone odcinki powierzchni jezdnych należy odbudować wyłącznie z pełnowartościowego 
materiału. Układane warstwy zarówno podbudów jak i  nawierzchni winny być zabudowywane 
schodkowo. 

Przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej przewiduje się ułożenie następujących warstw: 

Jezdnia o nawierzchni asfaltowej: 
• 4  cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

• 5  cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

• 20  cm warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3

• 40 cm warstwa ulepszonego podłoża o CBR ≥ 20%

W przypadku narusza krawężnika lub obrzeża chodnikowego należy dokonać jego odbudowy w  
niezbędnym zakresie o gabarytach zgodnych z istniejącymi. Krawężniki i obrzeża winny być 
posadowione na ławie z oporem wykonanej z betonu C16/20. 

Teren pobocza gruntowego przywrócić do stanu pierwotnego, naruszone pasy trawiaste uzupełnić po 
wykopach humusem grubości min. 10  cm i obsiać trawą. Pobocza z nawierzchni utwardzonej 
odbudować wg wytycznych zawartych w części graficznej. 

5.3.5. Roboty montażowe 

Spadki i głębokości posadowienia kanałów wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej. 

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia. Zachować minimalny kąt 
posadowienia rur równy 90O .W trakcie usuwania płyt, osłon bezpieczeństwa lub innych zabezpieczeń 
wykopu przedsięwziąć środki ostrożności, aby uniknąć naruszenia zagęszczonego materiału. 
Zabezpieczenia usuwać stopniowo, jednocześnie wypełniając, z jak najmniejszym naruszeniem 
zagęszczenia obsypki. Zwrócić uwagę na wypełnienie pustek i ponowne zagęszczenie.  

Rury kanalizacyjne łączone są na kielich z uszczelką. Połączenia odcinków kanałów wykonać 
w studzienkach.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 
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5.3.6. Roboty za pomocą technik bezwykopowych 

Dopuszcza  się wykonanie  odcinków  kanalizacji  za  pomocą  technologii  bezwykopowej  ‐  zgodnie  z 
normą: PN‐EN 12889 po uzgodnieniu w/w rozwiązania z Inwestorem. 

5.3.7. Wytyczne szczegółowe 

Należy z wyprzedzeniem poinformować właścicieli i użytkowników poszczególnych działek o zamiarze 
wejścia na ich teren w celu wykonania przedmiotowej kanalizacji.  

Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  realizacją  poszczególnych  odcinków  należy  wykonać 
przekopy kontrolne w następujących miejscach: 

 przy zbliżeniu do innych sieci uzbrojenia podziemnego;

 przy zbliżeniu do istniejących budynków;

 w miejscach wskazanych w części graficznej;

 przy wystąpieniu  jakichkolwiek  sygnałów  dotyczących  ewentualnych  innych  nieprzewidzianych
obiektów na trasie wykonywanej kanalizacji;

Wszelkie uszkodzenia obiektów w pobliżu wykonywanej kanalizacji należy naprawić z przywróceniem 
do  stanu  pierwotnego.  W  przypadku  odsłonięcia  korzeni  drzew  należy  je  zabezpieczyć  przed 
wyschnięciem.  W  szczególności  należy  zabezpieczyć  przejścia  w  pobliżu  istniejących  ogrodzeń  i 
pozostałych  obiektów  architektury.  Przed  wykonaniem  odcinka:  S1‐S2‐S2.1‐k332,  za  pomocą 
przekopów  kontrolnych  oraz  z  porozumieniu  z  przedstawicielami  Katowickich  Wodociągów, 
zlokalizować rzeczywiste położenie czynnej sieci wodociągowej. Projektowaną kanalizację wykonać w 
bezpiecznej odległości od czynnego wodociągu oraz ogrodzenia. 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ZABYTKÓW

Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedmiotowy teren nie podlega 
ochronie w  świetle przepisów ustawy z dnia 23  lipca 2003  roku o ochronie  zabytków  i opiece nad 
zabytkami. 

7. INFORMACJA O SZKODACH GÓRNICZYCH

Zgodne z  informacją udostępnioną przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach z dnia 14 sierpnia 
2019 roku (nr pisma KAT.5122.621.2019) przedmiotowa Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami 
terenu górniczego. Teren Inwestycji znajduje się w granicach byłego terenu górniczego zlikwidowanej 
KWK „Siemianowice” w Siemianowicach Śląskich.  

Wyższy Urząd Górniczy w piśmie z dnia 02‐09‐2019 roku  (nr AD.5123.0985.2019) poinformował,  że 
teren Inwestycji znajduje się w granicach zakładów górniczych istniejących w końcu XIX i na początku 
XX wieku.  W XIX w. prowadzono płytką eksploatację górniczą (do głębokości 100m). 

8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO

8.1. Istniejący drzewostan 

W  granicy  Inwestycji  nie  występują  obszary  leśne.  Trasa  projektowanej  kanalizacji  została 
opracowana  przy  uwzględnieniu  usytuowania  istniejącego  drzewostanu.  W  razie  konieczności 
ewentualne usunięcie zieleni wysokiej nastąpi na podstawie decyzji wydanej przez powołany do tego 
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organ. W przypadku odsłonięcia bryły korzeniowej drzew należy przewidzieć zastosowanie środków 
zabezpieczających przed wysychaniem lub zniszczeniem mechanicznym. 

8.2. Gospodarka odpadami 

Realizacja inwestycji związana będzie z powstaniem pewnych ilości złomu stalowego o kodzie 17 04 
05 wg. katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112/01, poz.1206), gruzu o kodzie 17 01 01 wg. katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112/01, poz.1206), ścieków sanitarnych oraz odpadów stanowiących opakowania 
dostarczonych maszyn i urządzeń. Zakłada się, że pojazdy wykorzystane do realizacji zadania będą 
sprawne i serwisowane w zakładach specjalistycznych, w związku z czym nie przewiduje się 
powstania podczas budowy odpadów niebezpiecznych, a w szczególności olejów i paliw. Wykonawca 
zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego doprowadzi teren budowy do stanu 
pierwotnego nie pozostawiając po sobie odpadów.  

8.3. Emisje 

Emisja zasadnicza pyłów, gazów, zapachów następować będzie krótkotrwale jedynie na etapie 
wykonawstwa, pochodząc od maszyn budowlanych. W czasie normalnej pracy oddziaływanie na 
środowisko przepompowni dzięki zastosowaniu filtrów antyodorowych w instalacji wentylacyjnej w 
zakresie jakichkolwiek emisji nie występuje. 

8.4. Hałas 

Hałas: Krótkotrwale, na etapie wykonawstwa, pochodzący od pracujących narzędzi budowlanych. 
Długotrwale: podczas normalnej pracy, w zakresie dopuszczalnych norm.  

8.5. Inne zagrożenia 

(pożar, promieniowanie, toksyczność) brak. 

8.6. Rozwiązania chroniące środowisko 

Ze względu na zastosowane rozwiązania materiałowe projektowane obiekty można ocenić jako 
ciche, nie emisyjne i nie oddziaływujące negatywnie na środowisko. 

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek, na których jest 
projektowana Inwestycja– zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 1994 
Nr 89 poz. 414) / art. 3 pkt 20 oraz art. 34 pkt 3) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz. 690), tj. na obszarze następujących 
działek: 

Obręb 0005 Roździeń. 

Ark. mapy: 5 

Działki nr: 1374/7; 1222/87; 452/71; 

Ark. mapy: 4 

Działki nr: 892/61; 267/60;  
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Całość robót wykonać zgodnie z normami i przepisami: 
  
• PN-B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze; 
• PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania; 
• PN-C-89224:2018-03 – Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych – 

Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP), polietylenu (PE) – Warunki 
techniczne wykonania i odbioru; 

• PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania; 
• PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie; 
• PN-B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach górniczych. Wymagania i badania 

przy odbiorze; 
• PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne; 
• PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym; 
• PN-EN 124 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością; 
• PN-B-01700 – Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne; 
• PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych; 
• PN-EN 1401-1 – Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego Poli(chlorku 

winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu; 
• PN-ENV 1046 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią 
i nad ziemią; 

• PN-EN 1610:2015-10 - Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.  
• PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej; 
• PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje; 
• PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania; 
• PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie; 
• PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na 

środowisko; 
• PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja; 
• PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie; 
• PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne; 
• PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji 

wizualnej; 
• PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie; 
• PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne; 
• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne; 
• PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Cześć 

1: Oznaczanie i opis; 
• PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Cześć 

2: Zasady i klasyfikowanie 
• PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania; 
• PN – 82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania; 
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• PN- EN 206 – 1 Beton zwykły, cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Ustawa
z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386;

• PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

• Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,

• Wytyczne ATV – A 140P Zasady eksploatacji kanałów ściekowych, cześć 1: Kanalizacja;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133);

• Wytyczne ATV-DVWK – A127P Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe kanałów i przewodów
kanalizacyjnych. Wydanie 3, czerwiec 2000. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o.;

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

11. UWAGI  KOŃCOWE

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomić
właścicieli uzbrojenia podziemnego oraz zlecić im nadzór prac prowadzonych w pobliżu ich sieci.

• Wykonana sieć powinna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne;

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych (zeszyt 3),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (Zeszyt 9) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych oraz z przepisami BHP;

• Firma wykonawcza powinna posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót;

• Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w załączonych decyzjach, uzgodnieniach
i opiniach oraz do uwag właścicieli terenu określonych w umowach użyczenia terenu;

• W trakcie robót należy przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji montażowej
producenta rur;

12. ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Oznaczenie Średnica 
studni 

Rzędna 
terenu 

Rzędna dna st.  
wylot 

Zagłębienie 
st. 

Rzędne dna 
wlotów 

Współrzędne xy 
w układzie 2000 

k- istniejąca 256.15 -253.96 2,19  254,56 5570748.65; 6577313.19 

S1- projektowana / z kr. betonowych DN1000 256,72 -254,65 2,07  5570753.87; 6577305.69 

S2- projektowana / z kr. betonowych DN1000 257,23 -255,12 2,11  255,22/255,62 5570769.59; 6577309.46 

S3- projektowana / z kr. betonowych DN1000 257,79 -255,52 2,27  255,72 5570776.75; 6577321.17 

S4- projektowana / PEHD DN600 258,17 -256,02 2,15  256,12 5570777.35; 6577331.64 

S5- projektowana / PEHD DN600 258,74 -256,63 2,11  256,73/256,83 5570775.46; 6577348.82 

S6- projektowana / z kr. betonowych DN1000 259,35 -257,50 1,85  258,00/257,60 5570772.92; 6577371.79 

S7- projektowana / z kr. betonowych DN1000 259,70 -257,87 1,83  5570773.87; 6577378.29 

S8- projektowana / PEHD DN600 259,91 -258,09 1,82  5570778.44; 6577381.39 

S9- projektowana / PEHD DN600 260,55 -258,60 1,95  5570790.04; 6577386.29 

S10- projektowana / PEHD DN600 260,80 -258,81 1,99  5570795.30; 6577387.13 

S11- projektowana / PEHD DN600 261,06 -259,09 1,97  5570801.66; 6577389.70 

S12- projektowana / z kr. bet. DN1000 261,44 -259,50 1,94  259,90 5570811.07; 6577393.51 

S13- projektowana / PEHD DN600 261,60 -260,11 1,49  5570815.52; 6577396.39 

22



PROJEKT  BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach, 

S14‐ projektowana / PEHD  DN600  261,84 ‐260,26  1,58   261,19  5570816.28; 6577399.99 

S2.1‐projektowana / z kr. 
betonowych 

DN1000  258,80 ‐256,92  1,88    5570796.86; 6577315.75 

S2.2‐projektowana / PP  DN400  257,19 ‐255,36  1,83   5570770.41; 6577316.37 

S5.1‐projektowana / PP  DN400  258,80 ‐257,20  1,6   5570777.79; 6577351.82 

S6.1‐projektowana / PP  DN400  259,58 ‐258,26  1,32  258,66  5570776.70; 6577373.83 

13. ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACYJNA

Oznaczenie Średnica 
studni 

Rzędna 
terenu 

Rzędna dna st.  
wylot 

Zagłębienie 
st. 

Rzędne dna 
wlotów 

Współrzędne xy 
w układzie 2000 

k‐138 istniejąca  257,71 ‐256,51  1,20   256,61  5570780.31; 6577315.38 

k istniejąca  256,80 ‐255,50  1,30   255,60  5570758.69; 6577308.67 

k 141  istniejąca (w razie konieczności 
wymienić na nową PEHD DN600) 

259,55 ‐258,80  0,75   5570774.73; 6577374.11 

k’  istniejąca  (w  razie  konieczności 
wymienić na nową PEHD DN600) 

260,95 ‐260,00  0,95   5570803.01; 6577391.48 

D1 projektowana / z kr. betonowych  DN1000  261,57 ‐260,29  1,28   5570814.01; 6577396.53 

D2 projektowana / PEHD  DN600  261,85 ‐260,56  1,29   5570816.82; 6577407.04 

D3 projektowana / z kr. betonowych  DN1000  261,98 ‐260,70  1,28   5570816.46; 6577412.99 

D4 projektowana / PEHD  DN600  258,45 ‐257,36  1,09   257,66  5570779.02; 6577339.60 

14. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH (KANALIZACJA SANITARNA

GRAWITACYJNA)

L.p.   NAZWA   MATERIAŁU  JEDN.  ILOŚĆ 

1. Rura PVC Ø315‐9,2 / SN8‐lita z wydłużonym kielichem 
(łączona na kielich i uszczelkę) 

m  90,0 

2. Rura PVC Ø200‐5,9 / SN8‐lita z wydłużonym kielichem 
(łączona na kielich i uszczelkę) 

m  97,0 

3. Rura PVC Ø160‐4,7 / SN8‐lita z wydłużonym kielichem  
(łączona na kielich i uszczelkę) 

m  15 

4. Studzienka rewizyjna 1000 z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 
z włazem żeliwnym typu ciężkiego DN600, klasy obciążenia D400  
Klasa betonu: C35/45; 
Wodoszczelność betonu: W8; 
Mrozoodporność betonu: F150; 

kpl  7 

5. Studzienka rewizyjna PEHD DN600 
zwieńczenia  z  płytą  żelbetową,  pierścieniem  odciążającym  i  włazem 
żeliwnym  typu  ciężkiego DN600  klasy min D400  (zgodnie  z  PN‐EN  124). 
Komora dociążająca w części dolnej, wypełniona betonem  

kpl  8 

6. Studzienka inspekcyjna DN 400 
przyłączeniowa  z  rurą  trzonową  karbowaną  ze  stożkiem  odciążającym 
żelbetowym,  rurą  teleskopową,  włazem  żeliwnym  typu  ciężkiego  klasy 
D400.  Studzienki  inspekcyjne  wyposażyć  w  kinety  przyłączeniowe  z 
dopływem  centralnym  oraz  prawym  i  lewym.  Króćce  niewykorzystane 
zaślepić korkiem 

kpl  3 

7. Rury pionowe przy studzienkach kaskadowych ‐ PVC ø160  kpl  3 
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8. Rura ochronna dwudzielna na kable energetyczne φ160 wraz z 
manszetami ochronnymi, L=1,5m 

kpl 1 

9. Rura ochronna dwudzielna na kable teletechniczne φ160 
wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m 

kpl 2 

10. Rura ochronna stalowa / dwudzielna DN150 do zabezpieczenia 
wodociągu wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m  

kpl 8 

11. Kształtki przejściowe DN200 – połączenie istniejącej rury z sięgaczem szt 1 
12. Kształtki przejściowe DN150– połączenie istniejącej rury z sięgaczem szt 1 

15. ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH – KANALIZACJA DESZCZOWA

GRAWITACYJNA

L.p.  NAZWA   MATERIAŁU JEDN. ILOŚĆ 

13. Rura PVC Ø200-5,9 / SN8-lita z wydłużonym kielichem 
(łączona na kielich i uszczelkę) 

m 61,0 

14. Rura PVC Ø160-4,7 / SN8-lita z wydłużonym kielichem 
(łączona na kielich i uszczelkę) 

m 2,0 

15. Studzienka rewizyjna φ1000 z kręgów betonowych łączonych na uszczelki 
z włazem żeliwnym typu ciężkiego DN600, klasy obciążenia D400  
Klasa betonu: C35/45; 
Wodoszczelność betonu: W8; 
Mrozoodporność betonu: F150; 

kpl 2 

16. Studzienka rewizyjna PEHD DN600 
zwieńczenia z płytą żelbetową, pierścieniem odciążającym i włazem 
żeliwnym typu ciężkiego DN600 klasy min D400 (zgodnie z PN-EN 124). 
Komora dociążająca w części dolnej, wypełniona betonem  

kpl 4 

17. Rura ochronna dwudzielna na kable teletechniczne φ160 
wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m 

kpl 2 

18. Rura ochronna stalowa / dwudzielna DN150 do zabezpieczenia 
wodociągu wraz z manszetami ochronnymi, L=1,5m  

kpl 4 

19. Wpust deszczowy uliczny z osadnikiem DN500 
(głębokość części osadowej H=0,95m) 

kpl 8 

16. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

16.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót 

W zakres robót wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

W ramach Inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac: 

• wykonanie robót pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji, obsługą geodezyjną
wraz z pomiarem powykonawczym;

• wykonanie i zasypanie przekopów kontrolnych;

• wykonanie i zasypanie wykopów liniowych do ułożenia rurociągu;

• wykonanie i zasypanie wykopów dla studni kanalizacyjnych;

• montaż i rozbiórka zabezpieczenia pionowego wykopów;

• transport urobku na miejsce składowania;
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• odwodnienie wykopów;
• wykonanie podsypki i obsypki piaskowej;

• budowa studni kanalizacyjnych;

• wykonanie włączenia do istniejącej sieci;

• ułożenie rur;

• przeprowadzenie kontroli wykonania sieci kanalizacji;

• przeprowadzenie badań sieci kanalizacji w ramach odbiorów technicznych;

• uporządkowanie terenu  po wykonaniu kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni istniejących;

• wykonanie projektów zamiennych w przypadku konieczności zmian po odkryciu istn. uzbrojenia;

• wykonanie inspekcji kanałowej na istn. odcinkach za pomocą kamery telewizyjnej;

• nasadzenie oraz pielęgnacja zniszczonych elementów zieleni; 

16.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Projektowana Inwestycja przebiega przez teren, w którym znajdują się: 

• drogi publiczne oraz drogi dojazdowe i parkingi;

• sieci uzbrojenia podziemnego;

• słupy linii napowietrznych (oświetleniowych i energetycznych);

• budynki, ogrodzenia;

16.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi 

Projektowana inwestycja przebiega przez teren, w którym znajdują się: 

• sieć wodociągowa;

• istn. sieć kanalizacyjna;

• kable energetyczne  średniego i niskiego napięcia oraz oświetlenia ulicznego;

• napowietrzne linie energetyczne i oświetleniowe;

• sieć teletechniczna podziemna i napowietrzna;

• sieć gazowa niskoprężna;

16.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

Na czas trwania robót budowlanych cały teren prowadzonych wykopów należy zabezpieczyć przed 
dostępem osób niepowołanych czy przed przypadkowym wpadnięciem do wykopu osób 
postronnych. Należy przewidzieć środki transportu i miejsce składowania urobku z wykopów. Podczas 
realizacji robót istnieje możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów;

• roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;

• roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty,
których masa przekracza 1,0 t;

• wykonywanie i zasypywanie wykopów – ręczne i mechanicznym;

• roboty ziemne ręczne w wykopach;

• roboty przy budowie i demontażu zabezpieczeń wykopów;

• roboty montażowe w wykopach;
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• roboty spawalnicze;

• roboty w pobliżu podziemnych i nadziemnych kabli elektroenergetycznych;

• roboty przy użyciu elektronarzędzi;

• prace na wysokości ponad 3,0 m od powierzchni terenu;

• roboty transportowe, za i wyładunkowe;

• poziome przeszkody terenowe;

• ruch kołowy; 

16.4.1. Zagrożenia przy robotach ziemnych i montażowych 

• wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót;

• nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach;

• nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarp lub nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów;

• składowanie materiałów na krawędzi wykopu;

• pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie;

• niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak;

• użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków;

• brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów;

• przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki;

• wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia przed
osunięciem się sprzętu;

• brak kontroli izolacji kabli energetycznych j przewodów doprowadzających energię elektryczną,
np. do pomp;

• lekceważenie zagrożeń ze strony niewypałów;

Roboty ziemne należą do prac niebezpiecznych. Prowadzenie robót ziemnych wymaga skrupulatnego 
przestrzegania przepisów i zasad bhp. W czasie prac ziemnych należy przestrzegać przepisów BHP 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401). Konieczne będzie oszalowanie 
wykopu na czas prowadzenia robót montażowych. Należy chronić dno wykopu przed wpływem 
warunków atmosferycznych (opady) i napływem wód. W czasie wykonywania wykopów przy użyciu 
sprzętu mechanicznego pracownicy powinni znajdować się poza zasięgiem koparki i w bezpiecznej 
odległości od wykopu. W razie prowadzenia prac ziemnych w miejscu lokalizacji obcych sieci i 
urządzeń po odspojeniu gruntu na głębokość 40 cm, pozostałą część wykopu wykonać wyłącznie 
sposobem ręcznym bez użycia kilofów. Nad wykonywanymi robotami zapewnić fachowy nadzór. Nie 
należy pozostawiać otwartych wykopów na czas dłuższy niż niezbędny do prowadzenia montażu a w 
szczególności na noc. W razie pozostawienia otwartych wykopów na czas przekraczający 1 h należy 
wykopy zabezpieczyć.  

16.4.2. Zagrożenia przy robotach spawalniczych 

• stosowanie niesprawnego sprzętu;

• samowolna reperacja palników lub manometrów gazowych;

• nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi;

• nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników;

• lekceważenie drobnych nieszczelności instalacji gazowych;

• nieużywanie środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub oparzeniami rąk;

• lekceważenie uszkodzeń kabli elektrycznych;

• wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem;
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16.4.3. Zagrożenia przy robotach z użyciem elektronarzędzi 

• porażenie prądem;

• oparzenie łukiem elektrycznym;

• powstanie pożaru;

• uszkodzenie ciała przez ruchome elementy elektronarzędzi;

16.5. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na 
budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 
Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń wg 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) są następujące: 

1. szkolenie wstępne ogólne;
2. szklenie wstępne stanowiskowe;
3. szkolenie wstępne podstawowe;
4. szkolenie okresowe;

Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne składające się z 
instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny przeprowadza inspektor bhp a 
stanowiskowy kierownik budowy bądź osoba przez niego upoważniona. Dokument o odbyciu 
szkolenia wstępnego powinien się znajdować w aktach osobowych pracownika. Pracownik 
potwierdza odbycie szkolenia na odpowiednim oświadczeniu. 
Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo. 
W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń 
w zakresie bhp. 
Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania 
podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np. kaski, 
szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 
Pracowników zatrudnionych przy robotach ziemnych należy przeszkolić w zakresie zagrożeń 
wynikających z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczególności kabli elektroenergetycznych i 
telefonicznych, przewodów wodociągowych, gazociągowych i kanalizacyjnych. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach w czynnych kanałach ściekowych powinni być przeszkoleni i 
pouczeni o zagrożeniu występujących w tych kanałach. 
Pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po 
zapoznaniu się z informacją o ich bezpiecznym użytkowaniu. 
Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka 
zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinny 
znajdować się na tablicy ogłoszeń. 
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16.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie 

Wszelkie prace muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich zabezpieczeń przewidzianych 
prawem. 

Zastosowane maszyny i urządzenia powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 
dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi, konserwacji i bezpieczeństwa. 

Środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny 
zgodności z normami. 

W przypadku korzystania z urządzeń elektrycznych należy stosować kontrolę w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i stanu izolacji. 

16.6.1. Roboty ziemne i montażowe 

Główne warunki bhp przy robotach ziemnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, 2001 r.).
Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego
kolejność i metody ich wykonania.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg
obowiązujących tabel i norm zakładowych. Zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych (instalacji
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej)
na drodze wykopów kontrolnych lub innymi metodami w celu ustalenia ewentualnych kolizji i
zagrożeń.
Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić
bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu
sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami
zarządzającymi tymi instalacjami.
Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów
poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.
W razie natrafienia na jakiekolwiek niezinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać
prace i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.
Prace ziemne w okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać pod
nadzorem przedstawicieli właścicieli danego uzbrojenia.
Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować się w
bezpiecznej od niego odległości.
Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą
znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.
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W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowy 
wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest: 
tworzenie nawisów, 
wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu, 
używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu, 
włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, 
przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej, 
przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, 
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, 
wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 
mniejszej niż to określają odrębne przepisy, 
przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 
niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz 
przebywanie osób niezatrudnionych. 
składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione 
lub odwożony bezpośrednio na składowisko. 
W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg i przejść. 
Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp. 
Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość miedzy 
zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 
Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych 
(skarpowanie, szalunki, rozpory). 
Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 
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 o 
wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady 
powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. 
Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót 
powinien zapewnić stały dozór. 
Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co 
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15 m. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie demontować stopniowo od dna wykopu. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 
przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową. 
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16.6.2. Roboty spawalnicze 

Główne warunki bhp przy robotach spawalniczych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 
2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
Spawanie wykonywane w ramach robót montażowych lub remontowych powinno być prowadzone 
na podstawie polecenia wydanego przez bezpośredniego przełożonego. 
Polecenie jednoznacznie powinno określać rodzaj spoin, stosowane materiały, kolejność spawania, 
przewidywane próby i odbiory. 
Spawanie i cięcie metali może być wykonywane tylko przez osoby uprawnione 
Jeżeli spawanie i cięcie metali odbywa się na otwartej przestrzeni, stanowisko powinno być w miarę 
technicznej możliwości zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 
Zabrania się przeprowadzania kabli elektrycznych do spawania razem z przewodami gumowymi lub 
metalowymi przeznaczonymi do przesyłu gazów służących do spawania lub cięcia. 
Spawarki elektryczne powinny być sprawne i zainstalowane na stanowisku roboczym przez 
uprawnionego elektryka. Zabrania się reperacji we własnym zakresie sprzętu spawalniczego zarówno 
spawarek jak i palników do spawania lub cięcia gazowego. 
Napięcie na zaciskach spawarki nie powinno być większe niż 70 V w momencie zajarzenia się łuku 
przy prądzie przemiennym. 
Do zasilania uchwytu elektrody i do masy należy stosować przewody oponowe spawalnicze (0S). 
Zabrania się wykonywania prac spawalniczych w odległości mniejszej niż 5 m od materiałów łatwo 
palnych lub niebezpiecznych przy zetknięciu z ogniem. 
Przy spawaniu elektrycznym na stanowisku roboczym powinno być zorganizowane miejsce na 
odkładanie uchwytu spawalniczego. 
Szlifierki stosowane do czyszczenia spawów powinny być sprawne, posiadać odpowiednie osłony, a 
tarcze szlifierskie nie mogą być uszkodzone. 

16.6.3. Roboty z użyciem elektronarzędzi 

Główne warunki bhp przy robotach z użyciem elektronarzędzi określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym posiadającym 
aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające sprawność techniczną i odpowiednią 
ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-85/B08 400/02. 
Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny) i 
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, 
oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa i 
być udostępniana użytkownikom sprzętu. 
Każdorazowo przed pracą należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilającego, 
szczegó1nie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia. 
Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi 
porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i pożarem. 
Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została 
uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne. 
Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i 
normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie samoczynne 
wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczeństwie 
obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia należy sprawdzić położenie 
wyłącznika. 
Osadzenie wtyczki w gnieździe dozwolone jest tylko przy wyłączonym elektronarzędziu. 
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Przy odłączaniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej 
odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi 
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Gdy 
elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. pity 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 
W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. 
Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają negatywne 
wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub 
inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 
Zabrania się użytkowania elektronarzędzi: 
na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie nie jest 
przystosowane do takich warunków pracy, 
w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje zagrożenie 
wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących elementów napędu), 
przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania przerw w pracy 
przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej. 
Elektronarzędzia należy kontrolować co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie 
przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie 
ochronności, narzędzia w I klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory separacyjne 
wykonane w II klasie ochronności. 
Należy przestrzegać instrukcji obsługi urządzeń do zgrzewania i agregatów prądotwórczych 
dostarczanych przez producenta, 
Przewód zasilający płytę grzewczą i urządzenie skrawające o napiciu 220V musi mieć dodatkowy 
przewód uziemiający. Zabrania się podłączania płyty grzewczej do gniazda wtykowego 
niewyposażonego w przewód i bolec uziemiający. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego 
urządzenia do zgrzewania niedopuszczalne jest zabezpieczanie uszkodzonych miejsc taśmami – 
należy bezwzględnie wymienić przewód na nowy. 
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Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodoci~ach S.A. w dniu 12.03.2015r. na temat: 

nOGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE BUDO'WVIPPZEBUDOWY SIECI ~CVJNEJ„ 

Rade Techniczna ustala ogólne warunki techniczne dla budowy/wymiany sieci kanalizacyjnej 

LMateriał; 

a) rury z tworzyw termoplaatycznych dla p1Z8plywu grawitacyjnego PCV 
• Rury PCV-U lite z wydhaonym kielichem, przystosowane do zabudowy na terenach g6mlczych 

podlegającym szkodom g6mlczym de IV kategorii, zgodnie z normą PN-EN 1401-1: 1999. 
• Szereg SDR 34. 
• Sztywność obwodowa nie mnlej&Za niż SN 8 kNfm2

• 

• Powierzchnia zewnętrzna, jak równiet wewnętrzna rur powiMa posiadać jednolitą barwQ, być 
gładka, pozbawiona Ptcherzy, wyd~ i zapadnięcia, wytrącenia ciał obcych, rys i innych wad 
wpływających na ich wytrzymałość_ 

b) rury kamionkowe kłellchawe 
c) rury z tywlc pollestrowych+ 

• rur z żywic połlestrowych (GRP) zgodnych z nonnąPN/EN 14364-2007, wzmacnianych 
włók.nem szklanym ECR o podwyższonej odporności na korozję, bez .tadnych dodatkowych 
wypełniaczy korozyjnych SN1 O kN/m2, sztywności długoterminowej (po 50 latach) minimum 
650=6000 Nlm2 łączonych łą,cznlkamł systemowymi z uszczelkami wlelowargowyml EPOM. 

d) rury z polietylenu dla ciśnieniowego przepływu 
li. Wymagane dokumenty dla zastosowanych materiałów: 

CP deklaracja zgodności z PN lub eprobata techniczna, 
• dopuszczenie do stosowania na terenach górniczych do IV kategońi włącmle wydane 

uprawnioną przez jednostkę certyfikującą. 
o karta katalogowa, 

Ili. Dobór rur powinien być dostosowany do warunków gruntowych w oparciu o dokumentację 
geotechniczną I abllczenia konstrukcyjne (rury min. SN 8), 

IV. Mlnlmalna średnica projektowanego ciągu głównego ~ 200 mm (preferowana średnica 
tzl315mm). 

V. Minimalna średnica projektowanego przykanaJika mln. fZJ 160 mm 
VI. Projektowane kanały należy układać na podsypce piaskowej o grubołcł mln. 30 cm t obsypce 

piaskowej o grubości 30 cm ponad wierzch. 
VI I. Kanalizację układać ze spadkiem zapewniającym samcczyszczenie kanału. Zalecany minimalny 

spadek to 5 %o. 
VIII. Na ciągach glównych w miejscach wtąc:zelt do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest 

większa nit 50 cm nalety przawjdzieć kaskady zewnętrzne. 

IX. Studnie kanalizacyjne projektować zgodrile z wytycznymi .zawartymi w· protokole z Rady 
Technicznej nr 17/2014og61ne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych. 

X. Przejście kanału przez studnie rewizyjne wykonać za pomocą systemowego przejścła szczelnego 
z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne połączenie zabezpieczające przed infiltraqą 
wód gruntowych i eksfiltracjąściek6w. 

XI. 'Mączenia kanałów nalety przewidzieć na Istniejące studnie kanalizacyjne pod nadzorem 
Inspektora Nadzoru naszej Sp61kl. 

xn. Przy projektowaniu kanalłzaql należy uwzględnić docelowe wpływy eksploatacji górniczej. 
XIII. Dla zapewnienia prawidłowej pracy projektowane] kanalizacji, w celu wyeliminowania powstawania 

ewentualnych przeciwspadków, należy przeanalizować przyjęte spadki kanalizacji w oparciu 
o lzofinle osiadań terenu w wyniku eksploetacfl g6mlczej. 

XIV. Należy zapewnić dojazd do każdego projektowanego obiektu i do katdej studni kanałłzacyjnej 
sprzętu specjalistycznego z uwzględnlenlem jego kllkudziesltcłotonowej masy_ 
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XV. W miarę możfiwoeci dątyć do rozdziału ścieków z przełączanych posesji, do nowoprojektowaneJ 
kanalizacji sanitarnej włączać tylko śc.leki sanitarna. 

XVI. W trakcie wykonywania przebudowy sieci kanalizacyjnej bezwzgfędnle przewidzieć przełączenie 
przykanalików z Istniejącej zabudowy i ciągów kanalizacyjnych włączonych do Istniejącego kanaru 
poddanego p12ebudowie. 

XVll. Włąrzenie praylącza kanalizacyjne do kanału głównego przewidzieć poprzez studnie kanaHzacyJną. 
XVIIJ. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach wykonywanie włączenia bezpośrednio na kanał 

poprzez zastosowanie systemowego włączenia. Przy spełnieniu następujących założeń: 
& średnica kenelu włączonego musi być mniejsza od 1/3 wYsokości kanału Istniejącego, 
o Pierwsza studnia na kanale włączanym musi znajdować się w odległości maksimum 10 m od 

kanału istnleJl\cego. 
6) Wysokość, na której ma nastąpić włączenia do istniejącego kanału należ uzgodnić z KatoWicklml 

Wodociągami S.A. 
" Po wykonaniu włączenia należy dokonać inspekcji TV kanału do kt6rago nastąpiło włączenie. 

XłX. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnla z obow•ązuJącyml nonnami. 

Pr7.ed reallzacją inwestycji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć i zatwierdzić u lnspektore Nadzoru 
wyznaczonego przez Zamawiającego wszelkie dokumenty, certyfikety I aprobaty na stosowane materiały. 

Protokółował. Zalwil!Httzlł: 
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Protokó~ nr 17/2014 

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Katowickich Wodociągach S.A. w dniu rn.02.2014r. 

na temat: 

110gólne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych." 

Rada Techniczna ustala ogólne warunki techniczne dla studni kanalizacyjnych: 

1. Studnie kanalizacyjne winny odpowiadać następującym normom: 
o PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

o PN-EN 13598-2:2009P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej ~ Nieplastyfikowany 
poli (chlorek winylu} (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 2: 
Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach 
ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

o PN-EN 13101:2005P Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

o PN-EN 124:2000P Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

2. Dla studni kanalizacyjnych stosować odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne na 
oddziaływanie środowiska o podwyższonej agresywności chemicznej (wg wymagań 
norm PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007). 

3. Przewidzieć zabezpieczenie antywilgociowe studni od zewnątrz. 
4. Studnie kanalizacyjne i komory na kanałach nieprzełazowych i przełazowych 

projektować: 

• na prostych odcinkach kanału w odległościach nieprzekraczających 1 OOm, 
• przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. 

5. Należy stosować studnie prefabrykowane, z kręgów betonowych lub żelbetowych: 
o dla kanałów średnicy 0 0,20 - 0 0,40 m studzienka średnicy 0 1,20 m. 
o dla kanałów średnicy 0 0,50 - 0 0,60 m studzienka średnicy min. 0 1.40 m. 
o dla kanałów średnicy 0 0,80 m i większych projektuje się komory indywidualne. 

6_ Wszystkie betonowe elementy studni powinny być wykonane z betonu o odpowiedniej 
wytrzymałości klasy min. C 35/45, wodoszczelnego (min. WB) i o nasiąkliwości poniżej 
5% z zamontowanymi systemowymi przejściami szczelnymi posiadającymi Aprobatę 
Techniczną. 

7. Studnie powinny być posadowione na płycie żelbetowej o 20% większej od zewnętrznej 
średnicy dennicy monolitycznej studni. 

8. Studnie betonowe wykonywać z kręgów łączonych na uszczelki (gumowe, 
elastomerowe lub podobne) odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów 
kanałowych. 

9. Przejścia kanałów przez ścianki studni należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wód gruntowych i eksfiltrację ścieków. Przy wykonywaniu 
przejść szczelnych mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed załamaniem przy 
różnym osiadaniu studzienek i kanału. 
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10. Dno studzienki powinno mleć płytę fundamentową oraz gotową (wykonaną fabrycznie) 
kinetę lub kinety wraz z przejściami szczelnymi dostosowanymi do 'WYbranego materiału 
zjaldego budowany będzie kanał (studzienki połączeniowe i rozgałęźne). 

11. Kinetę należy wykonać z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza się 
stosowanie wkłada!< z tworzyw sztucznych do lunet studni betonowych. 

12. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sią v11ykonanie kinąt ną placu budowy 
z batonu tej samej klasy co pozostałe elementy studni. 

13. Spocznild w studniach kanalizacyjnych powinny posiadać spadek w kierunku kinety 
o wareości min. 5%. 

14. Dopuszcza się stosowanie studni z twol':ey\l'ł sztucznych i z ;tywfc poliiastroll'Jych. 
15. Na przyłączach kan~llzacyjnych w granicy posesji dopuszcza się zabudowę studni 

Kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych o średnicy mln. !'łJ 600 mm, awentualnie studni 
o średnicy 0 425 mm, pod vvarunkiem, że prz~cze wJączone Jest na studnią 
(i) 1200 mm na ciągu głównym i przykanali!t nie posiada załamań. 

16. Studnie powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość konstrukcyjną na obciążenia 
statyczne (od gruntu zasypowsgo}, dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcia od 
wody gruntowej - gwarantowana szczelność połączeń elementów I l<róćców studzienki 
powinnai \-"JYflOSfć min. 0,5 bara. 

17. Dla studni przawldzlanych do zabudot'lfY w pasie drogi stosować pierścienie 

odciążająca. 

18. W uzssadnlonych przypadkach dopuszcza się stosowania zwążek redukcyjnych. 
Dla studni przffif'Jidzranych do zabudm'lJY w drogach możliwość stosoiWlnla zwężek 
redukcyjnych wymaga dokonania dodatko~go uzgodnienia z zarządcą drogi. 

19. Studzianki powinny być montowane w odpowiednio przygotowanym i odt'lfOdnionym 
wykopła w zależności od warunltów gruntowo-wodnych, zgodnie z projektem 
technicznym instal2cjl kanalizacyjnej uwzg2ędniającym wymagania przepisów 
budowlanych i właści\.vości techniczne \.'V}'f'Obów. 

20. W przypadku studzlenelc o głąbokości większej niż 6 m rozwiązania techniczne 
studzienek musi zostać zaakceptowana przez konstrufdora. 

21. W studniach należy stosować montowana fabrycznie stopnie złezo\ve zeliwne typu 
ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE (nie dopuszczamy montażu 
stopni złazowych na śruby}. 

22. Wysokość klnet: 
o dla kcl1nałów do średnicy flJ 300 mm wyso~tość kinsty powinna być równa wysokości 

lu:iriaiłu. 

a dla kanałt)w w zakresie średnic (l) 300 mm - 500 mm i.vysokość kinety powinna być 
równa 0,75 wysokości kanału, 

• dla kanałów o średnicy powyżej !'ZJ 500 mm wysokość ldnety powinna być równa 0,5 
wysokości kanału. 

23. stosować włazy z żeliwa szarego, w terenach zielonych stosować włazy betonowe lub 
żeliwna- betonowe. 

24. stosować włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. 0400. 
25. Włazy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
26. Stosować włazy okrągłe o prześwicie 600 mm. 
27. Włazy powinny być osadzone w sposób unlemożliWiający ich przesuwanie się. 

28. Stosować pokrywy zatrzasl<owe jednoczęściowe (jednolity odlew pokrywy 
z zatrzasl<ami). 

29. Dla kanalizacji sanitarnej należy projektować włazy niewentylowane w pasach drogi 
oraz z pokry\tvą z wentylacją w terenach zielonych, poza obszarem zabudowanym. 

30. Przy inwestycjach prowadzonych na zlecenia Katowickich Wodociągów SA stosować 
włazy z logo Kaiowic. 
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31 . W miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa 
niż 50 cm, należy przewidzieć kaskady zewnętrzne. 

32. Kaskada zewnętrzna powinna być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym 
fundamencie. 

33. Dla nowobudowanych kanałów na ciągach głównych przewidzieć obetonowanie 
kaskad zewnętrznych. 

34. Zabudowa kaslmdy wewnętrznej możliwa jest po dokonaniu wcześniejszego 

uzgodnienia z Katowickimi Wodociągami S.A. 
35. Studnie kanalizacyjne powlnny posiadać Aprobatę Techniczną oraz opinię uprawnionej 

jednostki na stosowanie na terenach objętych szkodami górniczymi. 

ProioCtółol."JQf: 

. z-:ca Kferownflca 
Oztalu Sieci t P.rggramowanla 

~t:~l{,ii. 
mgr Int Vsf;;y~~ W;rlińska 

Zatwierdził: 
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Temat
RE: OBR_WESTREPLATTE - PISMO UM 
KATOWICE

Od Katarzyna Słomka <k.slomka@kiwk.katowice.pl>, 
Do 'INFRA PROJEKTY' <biuro@infraprojekty.pl>, 

Kopia

Mariusz Słaboń <m.slabon@kiwk.katowice.pl>, 
<kiwk@kiwk.katowice.pl>, 'Anna Wilk' 
<a.wilk@kiwk.katowice.pl>, Violetta Nawrot 
<v.nawrot@kiwk.katowice.pl>, 

Data 2019-09-11 15:21

Odp_4845 

Dzień dobry. 

W odpowiedzi na poniższy email informujemy, że MZUiM nie jest Zarządcą działek nr 452/71, 
643/87 oraz 1070/116 w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.  Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.  
W związku z powyższym, prosimy wykonać wniosek o wydanie decyzji celu publicznego 
następująco: 
1. dz. nr 452/71: zgodnie z rozmową  zakończyć zadanie na granicy działki i opatrzyć opisem:
wg. odrębnego opracowania;
2. dz. nr 643/87: prosimy o przełączenie budynku w miarę możliwości w drodze;
3. dz. nr 1070/116: prosimy o zakończenie projektu przed granicą działki  rezygnacja z
wejścia w teren.
Prosimy o staranne i jednoznaczne wykonanie granicy terenu objętego wnioskiem, ponieważ
urzędnicy traktują grubość flamastra jak wejście w działkę sąsiednią.
Decyzja środowiskowa nie była wydawana na żadne z zadań, które Pan projektuje.
Druga uwaga na str. 1 wezwania Urzędu dotyczy ujednolicenia informacji we wniosku na temat
rodzaju budowanej kanalizacji.
W przypadku wpisywania zakresu długości planowanych kanalizacji, Urząd stosuje zasadę + oraz
 10% długości (od  do).

Z poważaniem 

Katarzyna Słomka  

Inspektor ds. technicznych 
Dział Techniczny 

Katowicka Infrastruktura WodociągowoKanalizacyjna sp. z o.o. 
40322 Katowice, ul. Wandy 6 
Numer telefonu 32 350 00 75 
Numer faksu 32 209 77 06 
www.kiwk.katowice.pl
https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

KRS: 0000281711  Sąd Rejonowy KatowiceWschód Wydział VIII 
Gospodarczy    

NIP  9542588939,  REGON  240612757 
Wysokość kapitału zakładowego: 455.256.500,00 zł, wniesiony w całości  

Original Message 
From: INFRA PROJEKTY [mailto:biuro@infraprojekty.pl]  
Sent: Tuesday, September 03, 2019 11:59 AM 
To: K Slomka <k.slomka@kiwk.katowice.pl> 
Subject: OBR_WESTREPLATTE  PISMO UM KATOWICE 
Importance: High 

Pani Kasiu, 
W załączeniu: 
1) pismo z UM w sprawie uwag do naszego wniosku o ULICP;
2) mapa zasadnicza, którą załączyłem do wniosku z zakresem;
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3) sama ewidencja  dla orientacji;

W zakresie ogólnych uwag: 
 proszę o informację czy była wydana decyzja środowiskowa  jeżeli tak to będę potrzebował 
zgodnie z pismem; 
 formalnie obie kanalizację wchodzą w zakres, ponieważ uzupełniamy odcinki kanalizacji 
desczowej tam gdzie jej nie ma  wyjaśnię to; 
 potwierdzenie powierzchni  formalność; 
 podanie długości od do  formalność; 

To co najważniejsze jest w podane jako informacja dodatkowa: 

dz. 452/71  pierwotnie przyjąłem, że nasz zakres jest częścią działki MZUM  jednak 
formalnie odcinek boczny należy do działki prywatnej  problem polega na nieuregulowanej 
sytuacji prawnej  z mojego spotkania w Urzędzie wynika, że nie dostaniemy na tej działce 
decyzji, ponieważ  ze względu na toczącą się sprawę sądową  nie są znane wszystkie strony.  
Innym problemem jest to, że prawdopodobnie  mimo, że to działka oznaczona jako dr  urząd 
przy zgłoszeniu będzie wymagał zgody prywatnych właścicieli. Moim zdaniem wyjściem byłoby 
wykonanie odcinków bocznych  na północ od skrzyżowania jako przyłącza (kan. sanitarna:  
S3S3.2, ewentualnie bez odcinka: S3.1S3.2. W przypadku kanalizacji deszczowej może jako 
remont lub modernizacja  tego pojęcia nie ma w nomenklaturze lub przebudowa  ale tu 
musiałbym się upewnić...). Wtedy ten odcinek nie wchodziłby w zakres wniosku w ogóle.. 

Niestety główny odcinek: S2S3S4 przechodzi przez tą działkę i tu jest problem ponieważ nie 
ma na tym odcinku jeszcze kanalizacji sanitarnej. 

dz. 643/87  moim zdaniem nie ma problemu z wyłączeniem tej działki z wniosku  dotyczy 
przyłącza; dz. 1070/116  to działka, na której Pani zależało ze względu na przyszłe 
włączenie (zaznaczyłem ją na mapie zasadniczej, na ewidencji numer jest poza mapą). Moim 
zdaniem odcinki: S11S12 I D12D13 MOŻNA SPOKOJNIE WYŁACZYĆ Z WNIOSKU jako przyłącza; 

Podsumowując najpoważniejsza sytuacja dotyczy głównego ciągu odcinka kanalizacji sanitarnej 
na działce 452/71. Myślę, że w tej sprawie musielibyśmy się spotkać. 

 
Pozdrawiam 
Michał Szweda 

INFRA PROJEKTY MICHAŁ SZWEDA 
ul. Wróblewskiego 7b/8 
40214 KATOWICE, 
kom/mob.:+48 601 584 620 
tel./fax: +48 32 747 91 38 
http://www.infraprojekty.pl
email: biuro@infraprojekty.pl

NIP 9542181735 
REGON 241412925 
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10.06.2020 Roundcube Webmail :: RE: OBROŃCÓW - TYTUŁ

vps.sparro.kylos.net.pl/roundcube/?_task=mail&_action=print&_uid=189&_mbox=PROJEKTOWE 1/1

Temat RE: OBROŃCÓW - TYTUŁ
Od Katarzyna Słomka <k.slomka@kiwk.katowice.pl>,
Do 'INFRA PROJEKTY' <biuro@infraprojekty.pl>,
Kopia Mariusz Słaboń <m.slabon@kiwk.katowice.pl>,
Data 2020-05-12 09:54

Dzień dobry. 

W odpowiedzi na poniższy e-mail informujemy, że wyrażamy zgodę na zmianę tytułu zadania inwestycyjnego oraz zakresu na planie zagospodarowania terenu, zgodnie 
z postanowieniem wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice.  

Z poważaniem 

Katarzyna Słomka 

Inspektor ds. technicznych 
Dział Techniczny 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. 
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
Numer telefonu 32 350 00 75
Numer faksu 32 209 77 06
www.kiwk.katowice.pl
https://www.facebook.com/katowicka.infrastruktura

KRS: 0000281711  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
NIP  9542588939,  REGON  240612757 
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości  

-----Original Message----- 
From: INFRA PROJEKTY [mailto:biuro@infraprojekty.pl] 
Sent: Tuesday, May 12, 2020 9:10 AM 
To: K Slomka <k.slomka@kiwk.katowice.pl> 
Subject: OBROŃCÓW - TYTUŁ 

Witam Pani Kasiu, W załączeniu pisma oraz skorygowany PZT wg wymagań urzędu. Pani Inspektor zażądała, aby usunąć te małe odcinki kanałów pomiędzy studniami S2 
i S3 a granicami działki na którą nie wchodzimy oraz mały odcinek sięgacza - tak zrobiłem, kończymy wniosek na studniach przed tą działką. 

Temat: 

"Projekt dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej, tj. od proj.  
kanalizacji k33/2018 (***) do studni S2 i od studni S3 do studni S14 oraz odcinków kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Obrońców Westerplatte 80". 

***tu nie jestem pewien czy ten numer jest prawidłowy a studnia istniejąca nie ma numeru jeszcze (w projekcie oznaczam ją jako istn.k), poza tym kanalizacja w 
realu już jest, tylko mapa była robiona gdy nie mieli jej jeszcze jako wykonanej. 

Jeżeli chodzi o tę deszczówkę to nie ma sensu jej chyba wypunktowywać, ale pani upierała się, że muszą być dwa odcinki kanalizacji sanitarnej w tytule. 

Brakuje mi tego tytułu... 
-- 
Pozdrawiam 
Michał Szweda 

INFRA PROJEKTY MICHAŁ SZWEDA 
ul. Wróblewskiego 7b/8 
40-214 KATOWICE,
kom/mob.:+48 601 584 620
tel./fax: +48 32 747 91 38
http://www.infraprojekty.pl
e-mail: biuro@infraprojekty.pl

NIP 954-218-17-35 
REGON 241412925 
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ZLEWNIA-OBR. WESTERPLATTE
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0,95 0,90 0,70 0,10 0,30 0,95 0,92 0,82 0,51 0,72
L ΣL F1 F2 F3 F4 F5 ΣF Fzr1 Fzr2 Fzr3 Fzr4 Fzr5 ΣFzr ΣΣFzr C Vzał tp Σtp tm qm Qd ik H/D Vrz
m m ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lata m/s min min min dm3/s*ha dm3/s m % m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 17 18 19 20
PROJ D3 D1 17,0 17 0,02 0,01 0,03 0,02 0,08 0,02 0,01 0,00 0,02 0,01 0,06 0,06 20 1,49 0 0 15 225 13,03 200 2,5 0,33 1,49

PROJ D1 K' 12,0 29 0,01 0,01 0,10 0,12 0,01 0,01 0,08 0,00 0,00 0,10 0,16 20 2,07 0 0 15 225 35,69 200 2,5 0,56 2,07

ISTN K' K141 36,0 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 20 2,02 0 1 15 225 35,69 200 3,3 (z pomiaru) 0,57 2,02

ISTN K141 T1 36,0 101 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,11 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,08 0,24 20 2,07 0 1 15 225 54,77 400 3,6 (z pomiaru) 0,27 2,07
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ISTN K K137 11,0 157 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,52 20 2,21 0 1 15 225 116,82 500 2,5 (z pomiaru) 0,31 2,21

k=0,1 nowe 0,72
k=0,5 stare
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Katowice, ul. Obrońców Westerplatte.

GEOFUSION 
Przedsiębiorstwo Geologiczne
ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów

OPINIA GEOTECHNICZNA 

WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ

PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

SPORZĄDZONA NA POTRZEBY PROJEKTU

BUDOWLANEGO ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW W REJONIE 

UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH 

Gmina: Katowice,

powiat: miasto na prawach powiatu,

województwo: śląskie.

Zleceniodawca: INFRA PROJEKTY  ul. Wróblewskiego 78/8, 40-214 Katowice.

Opracował:

mgr Adam Mendakiewicz
upr. geol. II-1350, V-1389, VI-0403 

................................................

Egzemplarz nr .....

Chrzanów, luty 2020r.

____________________________________________________________________________________________________________________________

GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Katowice, ul. Obrońców Westerplatte.
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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Katowice, ul. Obrońców Westerplatte.

1. WSTĘP
Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie firmy INFRA PROJEKTY  ul. Wróblewskiego

78/8,  40-214  Katowice. Jego  celem  jest  określenie  warunków  gruntowo-wodnych  w  rejonie

projektowanej inwestycji.

Dokumentację  opracowano  zgodnie  z  aktualnym  stanem  prawnym  na  podstawie  wizji

lokalnej terenu, badań własnych, materiałów archiwalnych oraz dostarczonych przez Zleceniodawcę,

zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

1.1. Wykorzystane materiały

1. Frankowski Z., i inni, 2012 -  Zasady dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich 
dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych. Instytut Techniki Budowlanej. Państwowy 
Instytut Geologiczny. Warszawa.

2. Górnik  M.,  2006  –  arkusz  Katowice  Mapy  hydrogeologicznej  Polski.  Pierwszy  Poziom
Wodonośny. Występowanie i hydrodynamika (MhP PPW WH). PIG. Warszawa

3. Grabowski Z., i inni, 2005 – Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej. Warszawa. 

4. Majer  E.,  Sokołowska  M.,  Frankowski  Z.,  2018  –  Zasady  dokumentowania  warunków
geologiczno-inżynierskich w świetle wymagań Eurokodu 7.

5. Pisarczyk S., Rymsza B., 1993 – Badania laboratoryjne i polowe gruntów. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

6. Pisarczyk S., 2012 – Gruntoznawstwo inżynierskie. Wyd. PWN. Warszawa.

7. Polskie Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;

Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich.;

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.;

PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.;

PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych obciążeń 
jednostkowych.;

PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. Badania makroskopowe.;

BN-64/8950-03 Budownictwo hydrotechniczne. Badania hydrogeologiczne. Obliczanie 
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współczynnika filtracji gruntów sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości.;
PN-EN 1997-2:2008 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne.;

PN-EN 1997-2:2009 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie i 
badanie podłoża gruntowego;

PN-EN ISO 14688-1:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - 
Część 1: Oznaczanie i opis.;

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - 
Część 2: Zasady klasyfikowania.;

EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne -Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: 
Oznaczanie i opis.;

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe - Część 2: 
Sondowanie dynamiczne.;

PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i 
przekrojach geologicznych - Zasady ogólne.;

PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i 
przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.

8. Ryżyński  G.(red.)  i  in.,  2018  –  baza  danych  Atlas  geologiczno-inżynierski  aglomeracji
katowickiej (stan na 28.03.2018) – http://bazadata.pgi.gov.pl/data/atlasy_gi_mapy/10gi_01/I02-
gi.

9. Wilanowski S., i in., 2016 - arkusz Katowice (reambulacja) Szczegółowej Mapy Geologicznej
Polski (SMGP) w skali 1:50 000. PIG. Warszawa.

10. Wiłun Z., 1987 – Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa.

11. Żelaźniewicz A. i in., 2001 – Regionalizacja tektoniczna Polski. Komitet Nauk Geologicznych
PAN. Wrocław

12. Fragment mapy do celów projektowych w skali 1:500 (wersja elektroniczna).

2. OPIS INWESTYCJI I KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Zgodnie  z  informacjami  uzyskanymi  od  Zleceniodawcy,  w  zakres  przedsięwzięcia  wchodzi

wykonanie wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z przełączeniem przyłączy do

poszczególnych budynków oraz modernizację istniejących ciągów kanalizacyjnych, które będą pełnić

funkcję kanalizacji deszczowej.

W szczególności  projektowana kanalizacja  odprowadzać  będzie ścieki  ze  zlewni obejmującej

następujące budynki mieszkalne:

 ul. Siewna 38;
 ul. Obrońców Westerplatte nr: 80, 80a, 80b, 80c.

W ramach przedmiotowej Inwestycji przewiduje się również budowę wpustów włączonych do

kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych  (Dz.  U.  z  2012  poz.  463),  inwestycję  proponuje  się  zaliczyć  do  II kategorii

geotechnicznej. Ostateczną decyzję w tej sprawie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podejmie

Projektant.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ

3.1. Lokalizacja

Teren badań położony jest w Katowicach, w rejonie ul.  Obrońców Westerplatte.  Katowice są

miastem na prawach powiatu zlokalizowanym w województwie śląskim. Lokalizację terenu ilustrują

załączniki nr 1 i 2. 

3.2. Morfologia i hydrografia oraz zagospodarowanie

Powierzchnia  terenu  została  ukształtowana  sztucznie  poprzez  wykonanie  nasypów.  Rzędne

powierzchni w punktach wierceń zmienne są od 256,6 do 263,0m n.p.m. 

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar należy do zlewni Rawy.

W  otoczeniu  ulicy  występuje  rozproszona  (budynki  jednorodzinne)  oraz  zwarta

kilkukondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa.

3.3. Budowa geologiczna, górnictwo

Teren  badań  znajduje  się  w  granicach  paleozoicznej  jednostki  geologicznej  zwanej  niecką

górnośląską  lub  Górnośląskim Zagłębiem Węglowym (GZW) oraz  monokliny śląsko-krakowskiej.

Podstawową  serię  sedymentacyjną  niecki  górnośląskiej  stanowią  utwory  karbonu  górnego

(produktywnego) z pokładami węgla kamiennego, osady monokliny nie są reprezentowane. Zgodnie

z  treścią  SMGP teren  badań zlokalizowany jest  na wychodniach piasków i  żwirów lodowcowych

i wodnolodowcowych (nierozdzielonych).

Określenie warunków górniczych nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Cały teren

badań (zgodnie z treścią bazy danych MIDAS) zlokalizowany jest w granicach udokumentowanych

złóż węgla kamiennego „Siemianowice-Szopienice I” (nr 364 wg MIDAS) oraz „Saturn” (nr 335 wg

MIDAS), aktualnie poza granicami obowiązujących obszarów i terenów górniczych.

Zgodnie  z  treścią  Informacji  o  warunkach  geologiczno-górniczych  na  terenie  pogórniczym

(pismo WUG z dnia 02 .09.2019r., znak: AD.5123.0985.2019), na przedmiotowym terenie:
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1. Eksploatację zakończono w 1988r.

2. Dokonana eksploatacja (w tym płytka).

Z zał.  nr  2  wynika,  że  cały teren  inwestycji  objęty jest  stosunkowo gęstą  siecią  wyrobisk

korytarzowych (chodników).

3. Nie występują wyrobiska mające połączenie z powierzchnią.

4. Brak danych o deformacjach nieciągłych powierzchni (DNP).

5. Z uwagi na brak pełnej dokumentacji mierniczo-geologicznej jest możliwe, że nie wykazano

wszystkich elementów dotyczących dokonanej eksploatacji górniczej (stare wyrobiska mające

połączenie z powierzchnią, płytkie wyrobiska).

4. WYKONANE PRACE

4.1. Prace terenowe

Zgodnie z otrzymanym zleceniem wykonano cztery otwory badawcze o głębokości od 3,0 do

4,0m. Ilość oraz lokalizacja punktów badawczych zostały określone przez Projektanta.  Dodatkowo

odwiercono otwór 2bis w celu określenia  konstrukcji  nawierzchni drogowej.   Łącznie odwiercono

15,0mb.

W trakcie wierceń pobierano próbki gruntów, które na bieżąco badano makroskopowo zgodnie

z  PN-86-B04481 i  PN-55-B-04482 oraz  PN-EN ISO 14688.  Po przeprowadzeniu  badań  odwierty

zlikwidowano przez zasypanie urobkiem i dogęszczenie.

Lokalizację punktów badawczych określono metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do

istniejącej  sytuacji  topograficznej.  Rzędne  określono  poprzez  interpolację,  na  podstawie  mapy do

celów projektowych dostarczonej przez Zleceniodawcę (zał. 2).  

4.2. Prace kameralne

Prace  kameralne  obejmowały  analizę  materiałów  archiwalnych  oraz  ocenę  wyników  prac

polowych. Na tej podstawie opracowano część tekstową i graficzną niniejszej dokumentacji.
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5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

5.1. Model geologiczny

Do głębokości rozpoznania, pod ciągłą warstwą nasypów (oraz nawierzchni) występują grunty

lodowcowe i wodnolodowcowe. Ich spągu nie przewiercono. Reprezentowane są one głównie przez

osady niespoiste (piaski pylaste, lokalnie z dom. frakcji żwirowej), miejscami piaski gliniaste.

5.2. Warunki wodne

W żadnym z punktów badawczych, do głębokości rozpoznania wiertniczego, tj. do max. 4m p.p.t.

nie  stwierdzono  zwierciadła  wód  podziemnych  (gruntowych).  Należy  podkreślić,  że  wiercenia

przeprowadzono w porze bardzo suchej. W okresach przeciętnych należy liczyć się z możliwością

płytszego  występowania  zwierciadła  wód  gruntowych.  Nie  można  także  wykluczyć  możliwości

tworzenia się zbiorników wód zawieszonych w obrębie gorzej przepuszczalnych partii nasypów.

Zgodnie  z  treścią  MhP  PPW  WH  teren  inwestycji  zlokalizowany  jest  na  obszarze,  gdzie

głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego (PPW) zawiera się w przedziale od 2 do 5m p.p.t.

5.3. Warstwy geotechniczne, przepuszczalność, wysadzinowość, 
urabialność

Zgodnie z PN-81-B-03020 na przedmiotowym terenie w podłożu gruntowym wydzielono dwie

warstwy geotechniczne. 

Warstwa  I.  Do  wydzielenia  zaliczono  grunty  nasypowe  w  całości  uznane  za  niebudowlane

(niekontrolowane)  oraz  umownie  nawierzchnię  drogową.  Nie  określano  wartości  parametrów

geotechnicznych wydzielenia. 

Grunty nasypowe charakteryzują się dużym zróżnicowaniem składu oraz stanu. Stwierdzono w

ich obrębie występowanie: piasków gliniastych, piasków drobnych, żużli, odpadów wydobywczych,

gruzu ceglanego i humusu., jak również miału węglowego. Ich potwierdzona miąższość zmienna jest

od 0,6 do 1,7m. Nie można wykluczyć przegłębień warstwy, jak również innego niż wykazano składu

lub stanu. W obrębie nasypów mogą występować antropogeniczne elementy, które mogą należeć do

najwyższej 7 kategorii urabialności.

Nawierzchnię z betonu asfaltowego nawiercono otworem  2 bis.  Jej  potwierdzona miąższość

wynosi 6cm, nie stwierdzono innych warstw konstrukcyjnych (podbudowy). Nie można wykluczyć, że

grubość  nawierzchni  może  cechować  się  zmiennością,  nie  można  także  wykluczyć  występowania

dodatkowych warstw konstrukcyjnych.

____________________________________________________________________________________________________________________________

GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów, tel. +48 600 21 51 76, www.geofusion.pl, e-mail: geofusion@wp.pl
7

118

http://www.geofusion.pl/


Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego – Katowice, ul. Obrońców Westerplatte.

Warstwa II. Zaliczono do niej  średnio zagęszczone, wilgotne piaski pylaste oraz średnie, lokalnie

z domieszką żwiru o wyprowadzonej wartości stopnia zagęszczenia ID=0,55. Są to utwory o genezie

glacjalnej i fluwioglacjalnej. Ze względu na stwierdzone zróżnicowanie uziarnienia wydzielono dwie

podwarstwy.

Podwarstwa IIa to piaski pylaste.

Podwartswa IIb obejmuje piaski średnie, lokalnie z domieszką frakcji żwirowej (okruchy piaskowca).

Charakterystyka geotechniczna gruntów warstwy II

Przydatność do budowy nasypów – przydatne.

Wytrzymałość i odkształcalność – nośne,  mało ściśliwe.

Wysadzinowość (wg PN-S-02205) – GN (niewysadzinowe)-Ps; wątpliwe (GW)-Pp, Pp+Ż

Przepuszczalność –  słabo przepuszczalne (Pp) k=1x10-6÷ 1x10-5 [m/s] oraz dobrze przepuszczalne

(Ps, Ps+Ż) k=1x10-4÷ 1x10-3 [m/s].

Urabialność (wg PN-B-06050) – 3-4 kategoria.

Warstwa III to twardoplastyczne piaski gliniaste zaliczone do grupy konsolidacji B o wyprowadzonej

wartości stopnia plastyczności IL=0,15.

Charakterystyka geotechniczna gruntów warstwy III

Przydatność do budowy nasypów – mało przydatne.

Wytrzymałość i odkształcalność – nośne, średnio ściśliwe.

Wysadzinowość (wg PN-S-02205) – GBW (bardzo wysadzinowe).

Przepuszczalność –  słabo przepuszczalne k=1x10-6÷ 1x10-5 [m/s].

Urabialność (wg PN-B-06050) – 3-4 kategoria.

5.4. Rodzaj warunków gruntowych

Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów

budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) warunki gruntowe dla całej inwestycji można uznać za proste.
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI ORAZ ZALECENIA.
1. Niniejsze opracowanie wykonano w związku z projektowanym rozdziałem ścieków w rejonie 

ul. Obrońców Westerplatte 80 w Katowicach. Warunki gruntowe określono jako  proste. 

Projektowaną inwestycję proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

2. Wykonano 5 otworów badawczych o głębokości max. 4m, przeprowadzono badania 

makroskopowe gruntów.

3. Z treści dostępnych materiałów hydrogeologicznych wynika, że na przedmiotowym terenie 

występuje czwartorzędowy, ciągły poziom wodonośny o zwierciadle głównie swobodnym 

zalegającym w przedziale głębokości od 2 do 5m p.p.t. W trakcie prac polowych do głębokości 

4m p.p.t. nie stwierdzono zawodnienia gruntów piaszczystych warstwy II.

4. Wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Pierwsza obejmuje nasypy niebudowlane (wraz z 

nawierzchnią). Do drugiej zaliczono średnio zagęszczone piaski drobne (IIa) oraz piaski 

średnie, lokalnie ze żwirem (IIb). Warstwę trzecią (III) budują twardoplastyczne piaski 

gliniaste.

5. Wykopy należy zabezpieczyć stosownie do wykazanych warunków, nie mogą one naruszyć 

stateczności istniejących obiektów kubaturowych.

6. Do obliczeń statycznych podano w zestawieniu tabelarycznym  wartości parametrów 

geotechnicznych gruntów  (zał. 5). 

7. Przy projektowaniu należy uwzględnić wykazane warunki górniczo-geologiczne. 
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GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne

ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwór nr 1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Obrońców Westerplatte
Miejscowość: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: śląskie

Obiekt: Rozdział ścieków
Wiercenie: Przeds. Geol. Geofusion, Chrzanów
Nadzór geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzędna: 256.60 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 24-01-2020
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwór nr 2

Zał.Nr: 3.2

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Obrońców Westerplatte
Miejscowość: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: śląskie

Obiekt: Rozdział ścieków
Wiercenie: Przeds. Geol. Geofusion, Chrzanów
Nadzór geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzędna: 257.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 24-01-2020
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary z żużla 
i odpadyu wydobywczego  

nasyp niekontrolowany, brązowy z piasku 
drobnego, piasku gliniastego i gliny 

nasyp niekontrolowany czarny i ceglasty z 
żużla odpadu wydobywczego i gruzu ceglanego 
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GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne

ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwór nr 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Obrońców Westerplatte
Miejscowość: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: śląskie

Obiekt: Rozdział ścieków
Wiercenie: Przeds. Geol. Geofusion, Chrzanów
Nadzór geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzędna: 259.70 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 24-01-2020
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary żużla i 
odpadu wydobywczego 

nasyp niekontrolowany, jasnobrązowy z 
piasku drobnego i okruchów piaskowca  

nasyp niekontrolowany, ciemnoszary z żużla, 
odpadu wydobywczego i piasku drobnego 
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GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne

ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwór nr 4

Zał.Nr: 3.4

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Obrońców Westerplatte
Miejscowość: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: śląskie

Obiekt: Rozdział ścieków
Wiercenie: Przeds. Geol. Geofusion, Chrzanów
Nadzór geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzędna: 263.00 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 24-01-2020
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nasyp niekontrolowany czarno-brązowy z 
piasku gliniastego i żużla 

piasek gliniasty, brązowy 

piasek pylasty, brązowy 

piasek pylasty, brązowy  z domieszką 
okruchów  piaskowca 
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GEOFUSION Przedsiębiorstwo Geologiczne

ul. Sikorskiego 1c, 32-500 Chrzanów

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Otwór nr 2 bis

Zał.Nr: 3.5

Wiertnica: WH-015

Rejon: ul. Obrońców Westerplatte
Miejscowość: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: śląskie

Obiekt: Rozdział ścieków
Wiercenie: Przeds. Geol. Geofusion, Chrzanów
Nadzór geologiczny: A. Mendakiewicz
Operator: W. Chryst

System wiercenia: mech.-obr.

Rzędna: 257.50 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 06-02-2020
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

nasyp niekontrolowany ceglasty i czarny 
z spieków hutniczych, żużla, odpadów 
wydobywczych, gruzu ceglanego 
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OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SYMBOLI UŻYTYCH  NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWORÓW

RODZAJE GRUNTÓW STANY GRUNTÓW SYMBOLE  DODATKOWE
1  -nr wiercenia (otworu)

NASYPOWE a)  grunty skaliste       genetyczne (wg PN-79/G-09010) 220,25

nasyp niebudowlany L skała lita Czwartorzęd - holocen

nasyp budowlany Ms skała mało spękana Czwartorzęd - plejstocen (otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
skała średnio spękana T Trias  -próbka o naturalnej strukturze (NNS)
skała bardzo spękana Tr Trzeciorzęd  -próbka o naturalnej wilgotności (NW)

RODZIME MINERALNE C Karbon  -próbka o naturalnym uziarnieniu (NU)
a) grunty skaliste b)  grunty  niespoiste K Kreda                   Oznaczenie wody w otworze

ST skała twarda               luźny J Jura 3,50

SM skała miękka  średnio zagęszczony b).  symbole petrograficzne skał

b)nieskaliste  zagęszczony siwak       4,00

piaskowiec         

Wg wietrzelina spoista c) grunty spoiste mułowiec           6,00

KW wietrzelina 

ka
m

ie
ni

st
e

 płynny m margiel          - grunt mało wilgotny
wietrzelina gliniasta  - grunt wilgotny

KR rumosz pl  plastyczny Ił iłołupek  -grunt mokry
rumosz gliniasty łupek ilasty  -grunt nawodniony

KO otoczaki  półzwarty łupek zwietrzały  -sączenia wody

Ż żwir zw  zwarty łupek przepalony Oznaczenie rodzaju badań i sondowań
żwir gliniasty  -sonda cylindryczna (SPT)

Po pospółka d)  wilgotność gruntów
pospółka gliniasta s  suchy Rodzaj sondowania 

Pr piasek gruby

Pd piasek drobny w  wilgotny

Ps piasek średni m  mokry
piasek pylasty  nawodniony
piasek gliniasty ORGANICZNE- RODZIME          .s
pył piaszczysty H

P pył 

dr
ob

no
zi

ar
ni

st
e,

 s
po

is
te

glina piaszczysta T GN G1
G glina Gy GW grunt wątpliwy G2

glina pylasta WK węgiel kamienny GMW G3
glina piaszczysta zwięzła Gb warstwa ziemi urodzajnej (gleba) Inne oznaczenia GBW G4
glina zwięzła Inne  2/2
glina pylasta zwięzła N nawierzchnia  + domieszki Rodzaj świdra
ił piaszczysty P  podbudowa  / grunt na granicy

I ił Tr trylinka  // przewarstwienie                                                                       świder rurowy do wierceń udarowych
ił pylasty Ba beton asfaltowy przecięcie z przekrojem dłuto

beton cementowy III SR świder rurowy

beton smołowy stopień plastyczności SS świder spiralny

Kr kruszywo łamane stopień zagęszczenia k koronka wiertnicza
Kg kostka granitowa podział geologiczny GBW
Kb kostka betonowa

Zał.  4

a) symbole stratygraficzno-
 -rzędna wiercenia (terenu) m n.p.m.

nN Qh Opróbowanie 

nB Q
p

HGR-hałda górnicza porudna Ss
HGW-hałda górnicza powęglowa Bs

ln  -swobodny poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
szg
zg sw w  -wapień   -ustabilizowany poziom wody gruntowej  [m p.p.t.]

pc g -granit

mc zl - zlepieniec  -nawiercony poziom wody gruntowej [m p.p.t.]
pł. d- dolomit

KWg mpl  miękkoplastyczny ic iłowiec                          \ cm

KRg tpl  twardoplastyczny łi łm- łupek marglisty
pzw łz łp- łupek piaszczysty ~2,0

gr
ub

o-
 

zi
ar
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st

e ł x
Żg c)    symbole gruntów   antropogenicznych                         .  

    i innych składników nasypów

Pog

dr
ob

no
zi

ar
ni

st
e,

  
ni

es
po

is
te

mw  małowilgotny SLVT  -udarowo-obrotowa

DPL (SL)  -dynamiczna lekka

DPH (SC)  -dynamiczna ciężka
Pp nw DPSH (SBC) -dynamiczna bardzo ciężka 
Pg CPT - statyczna

Pp grunt próchniczny 2%<Iom<5%
Charakter wysadzinowości gruntu

Symbol grupy 
nośnosci podłożaNm namuł  - 5%<Iom<30%

Gp torf  -  30% <Iom grunt niewysadzinowy
gytia-namuł o zaw. CaCO3> 5%

Gp grunt mało wysadzinowy
Gpz grunt bardzo wysadzinowy
Gz ilość wałeczkowań
Gpz
Ip sz świder rurowy do wiercenia okrętnego

szl

Ip p.p. dł

Geneza gruntów: Mg–antropogeniczne; T-
lądowe; R–rzeczne; L–jeziorne; O –organiczne; 
E–eoliczne;  E

L
-lessy i lessopodobne; GL-

lodowcowe; W-wietrzeliny; D-deluwia; C-
koluwia;  K- krasowe

Bc  nr warstwy geotechnicznej

Bs I
L 

I
D 

grunt bardzo wysadzinowy
podział geotechniczny

bl- blacha, bet- beton, chbet.-chudy beton, cg-gruz ceglany,      
       
cm-cement, dr-kawałki drewna, f-folia, gr-gruz, 
K-kamienie,  kp-kamień piecowy, kom.-odpady komunalne,            
 
 łwk- łupek węglowy,  , mwk- miał węglowy, op-opony,
 pwk- pył węglowy,pck- pyły fluidalne pokopalniane,
  pt-płyty betonowe,  P- piasek, pc-okruchy piaskowca,    
sm-smoła,  sph-spieki hutnicze,    szm- szmaty, szk- szkło,  
śm- smieci, wp- wapno,wk - okruchy węgla ,z-ziemia, 
 że- żelazo,  żl -żużel, asf-asfalt

128



          OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOŚCI  PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH
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IIa - 0,55 - 1,75 - 30,6 51 64 68 85 - 0,80

IIb Ps MSa 0,55 - 1,85 - 33,3 87 97 103 114 - 0,90

spoiste III - - 0,15 2,15 33,4 19,2 32 43 42 56 - 0,75

Zał. 5

Temat: ROZDZIA£ ŒCIEKÓW W REJONIE UL. OBROÑCÓW WESTERPLATTE 80 W KATOWICACH.

wg Eurokodu 7 PN-EN 1997-2, PN-59 B-030020, PN-81/B-03020 i projektu jej nowelizacji,  miejscowych doświadczeń porównywalnych oraz ogólnie akceptowanych  
zależności korelacyjnych      *- określono metodą badań laboratoryjnych lub polowych, ** - grunt nawodniony i mokry  { } - grunty występujące podrzędnie
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Nasypy uznane za niebudowlane o dużej zmienności składu oraz umownie 
nawierzchnia z betonu asfaltowego.
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