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O Ś W I A D C Z E N I E  
 
 

Oświadczam, Ŝe  projekt jest wykonany zgodnie z  obowiązującymi przepisami 

i normami oraz wiedzą techniczną, a takŜe zgodnie z umową i jest kompletny              

z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 
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Projekt zawiera 

 
 
1) Opis techniczny 

2) Obliczenia 

3) Plan zagospodarowania terenu   – skala 1:500  – rys. Nr 1 

4) Profil podłuŜny odwodnienie   – skala 1:200/100  – rys.Nr 2 

5) Studnia wpadowa      – skala 1:25  – rys. Nr 3 

6) Studzienka rewizyjna z kręgów Ŝelbetowych ø1,2m 

        – skala 1:25  – rys. Nr 4 

7) Studzienka rewizyjna z kręgów Ŝelbetowych ø1,2m z osadnikiem 

        – skala 1:25  – rys. Nr 5 

8) Wpust uliczny z osadnikiem      – rys. Nr 6 

9) Zestawienie elementów odwodnienia 
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OPIS TECHNICZNY  
 

 do projektu budowlanego odwodnienia dla Budowy drogi gminnej – ul. 

Ogrodowa w miejscowości Panki. 

 

1. Dane wyjściowe i podstawa opracowania 
 
 
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące dane: 
  

- zlecenia Inwestora i zawartej umowy nr 11/2011 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500 

- postanowienia Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku – pismo nr PZD-BZ-

2211/90/2011 z dnia 10.08.2011 

- wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gm. Panki z dn. 

09.08.2011 

- uzgodnienia z Powiatowym Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w 

Kłobucku – opinia nr 451/2011 z dn. 14.09.2011r. 

- dokumentacji geotechnicznej dla projektowanego posadowienia obiektu liniowego 

opracowanej przez Geobios Sp. z o.o.  

- projektu budowlanego – część drogowa 

- wizji lokalnej w terenie 

- obowiązujących norm i normatywów projektowania 

- uzgodnienia z PZD w Kłobucku 

- uzgodnień z Inwestorem 

 

2. Zakres opracowania. 

 

Projekt niniejszy obejmuje odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo 

poprzez spadki podłuŜne i poprzeczne do ścieku prefabrykowanego 50×20×100cm na ławie 

betonowej C12/15 na odcinku 280,0m, oraz do istniejącego rowu przydroŜnego i dalej do 

odbiorników w ul. Górniczej. Natomiast na pozostałym odcinku do projektowanych rowów 

przydroŜnych. W ul. 1-go Maja przewiduje się odprowadzenie wody do ścieku 

prefabrykowanego na odcinku 85,0m oraz do projektowanego rowu przydroŜnego  a 

następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej  włączonej do istniejącej kanalizacji 

deszczowej znajdującej się w drodze powiatowej.  
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3.  Dane ogólne. 

 

Teren na którym zlokalizowana jest droga objęta opracowaniem znajduje się                                 

w m. Panki gmina Panki. Istniejąca droga posiada funkcję drogi gminnej i stanowi dojazd do  

nowo wybudowanej hali sportowej. Biegnie ona od skrzyŜowania z ul. Górniczą do 

skrzyŜowania z ul. 1-go Maja na długości 490,33m a następnie do skrzyŜowania z drogą 

powiatową DP2055 S na długości 170,25m. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię 

gruntową oraz miejscami występuje utwardzenie ŜuŜlem. Na odcinku 75m przed 

skrzyŜowaniem z drogą powiatową występuje nawierzchnia asfaltobetonowa, która jest               

w dobrym stanie technicznym. Zagospodarowanie terenu przyległego stanowią pola uprawne 

oraz zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowa.  Obecnie wykonuje się nawierzchnię asfaltową 

na ul. Ogrodowej wraz z posadowieniem rowów przydroŜnych po obu stronach jezdni. 

PoniŜsza dokumentacja odwodnienia obejmuje odcinek od pikietaŜu 280.00 do 490.00 w ul. 

Ogrodowej oraz w ul. 1-go Maja od pikietaŜu 0.00 do 145.00. 

 

4. Dane szczegółowe. 

 

W projekcie drogowym zaprojektowano dwa rowy odwodnieniowe po obu stronach jezdni ul. 

Ogrodowej przy obustronnym spadku daszkowym jezdni. Rowy te mają za zadanie przełapać 

wody opadowe z jezdni, pobocza i terenów przyległych, a mianowicie pól i posesji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Docelowo rów poprzez studnie wpadową zostaje 

przekształcony w kanalizację deszczową. 

Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur kanałowych z PVC typu cięŜkiego S o średnicy 

  Ø400/11,7 mm  l = 102,0 m 

Rury naleŜy ułoŜyć ze spadkiem i = 0,3÷1,6 % w zaleŜności od spadku terenu na głębokości 

1,36÷1,89 m.. Uszczelnienie połączeń rur kielichowych przy pomocy uszczelek gumowych. 

Rury naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 20 cm, wykonać obsypkę z piasku 

grubości 30 cm i dopiero wykonać zasypkę gruntem rodzimym. Dla odwodnienia terenu w 

projekcie niwelacji terenu zaprojektowano 5 wpustów ulicznych. Zastosowano wpust uliczny 

typowy z osadnikiem kołnierzowy uchylny z zatrzaskiem klasy D400. Podłączenie wpustu 

ulicznego z osadnikiem naleŜy wykonać z rur kanałowych z PVC typu cięŜkiego S o średnicy 

ø200/5,9 mm. W miejscach podłączeń wpustu rur spustowych oraz załamań kanalizacji 
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deszczowej zaprojektowano na kanalizacji 5 studzienek rewizyjnych z kręgów Ŝelbetowych 

ø1,2m. Sposób wykonania studzienek wg załączonego rysunku. Pierwszą studzienkę przed 

włączeniem do odbiornika oznaczoną jako D1/1 naleŜy wykonać z osadnikiem. Studzienka ta 

powstanie z przerobionego wpustu ulicznego, który w projekcie drogowym został 

przesunięty. Warunkiem niezbędnym do włączenia projektowanej kanalizacji deszczowej jest 

przebudowa ostatniego odcinka na średnicę ø500 w osobnym opracowaniu projektowym. 

Włazy we wszystkich studzienkach wykonać typu cięŜkiego o nośności P = 40 T klasy D400 

z wypełnieniem betonowym EN 124:2000. Realizację kanałów deszczowych naleŜy 

rozpocząć od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej. Uszczelnienie rur 

kielichowych wykonać za pomocą uszczelek gumowych. Zabezpieczenie wykopu pod 

kanalizację deszczową wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Dla zabezpieczenia przed 

agresywnością środowiska studzienki naleŜy zabezpieczyć emulsją kationową R6 jako 

podkład, a następnie rury pokryć izolacją asfaltową. Roboty ziemne i układanie rur w 

wykopach zgodnie z normą PN – B – 10736/1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. Projektowany kanał deszczowy krzyŜuje się z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyŜowań kolizje nie występują. W 

miejscach skrzyŜowań z kablem elektrycznym naleŜy załoŜyć rury ochronne dwudzielne o 

długości 3,0 m. Przed przystąpieniem do prac naleŜy wykonać przekopy kontrolne w celu 

ustalenia głębokości istniejących sieci. 

 

5. Warunki gruntowo – wodne.  

 

Wg oddzielnego opracowania Geobios Sp. z o.o. wody gruntowej na poziomie układania sieci 

kanalizacji deszczowej nie stwierdzono. 

 

6. Obliczenia wytrzymałościowe. 

 

6.1 Rury z PVC typu cięŜkiego S ø400/11,7 mm 

 

Minimalne przykrycie  h1 = 1,36 m 

Maksymalne przykrycie  h1 = 1,89 m 

ObciąŜenie klasy B 

Zasypka γ = 20kN/m3 

Z wykresu Nr 3 
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 dla h = 1,36 m -  ObciąŜenie charakterystyczne qk = 65 kPa 

    ObciąŜenie obliczeniowe q = 85 kPa 

 dla h = 1,89 m -  ObciąŜenie charakterystyczne qk = 70 kPa 

    ObciąŜenie obliczeniowe q = 87 kPa 

Z wykresu Nr 13 odczytujemy, Ŝe dla rury typu S obciąŜonej obciąŜeniem q = 70 kPa i qk=87 

kPa potrzebna jest obsypka o module odkształcenia Ez = 6,0 MPa. 

 

7. Obliczenia hydrauliczne. 

 

Zlewnia projektowanego odcinka drogi wraz z poboczem i rowem 

Droga, rów, pobocze   

F1 = (365*9) = 3285 m2 = 0,3285 ha , uśredniony współczynnik spływu  

 φ = 0,70 

Tereny zielone, pola, posesje (pas 30,0 m po obu stronach)   

F2 = (365*60) = 21900 m2 = 2,19 ha , uśredniony współczynnik spływu  

 φ = 0,30 

 

 Q = (F1 * q * φ) + (F2 * q * φ) [l/sek] 

 Qd1/1-d1/5 = (0,3285*126*0,7) + (2,19*126*0,3) = 111,75 l/sek 

Z nomogramu Nr 1 odczytuje się przepływ w kanale o średnicy D = Ø040 ze spadkiem 

najsłabszym na ostatnim przęśle– i = 3‰ wynosi: 

 Q = 111,75 l/sek przy  V = 1,1 m/sek 

 napełnienie ha = 28 cm 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA  

 
 

 
Zawartość opracowania 

 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

4) Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i 

rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia. 

5) Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia 

robót. 

6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
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1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 

 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie kanalizacji deszczowej i podłączenia 

do niej wpustów ulicznych dla ulicy Ogrodowej od ul. Górniczej do ul. 1-go Maja z wlotem 

do drogi Powiatowej. Zakres inwestycji obejmuje: 

a) Wykonanie kanalizacji deszczowej 

b) Podłączenie wpustów ulicznych 

Wykonanie kanalizacji deszczowej będzie wykonywane w następującej kolejności: 
a) Wykonanie wykopów 

b) Zabezpieczenie wykopów 

c) Wykonanie podłoŜa 

d) Wykonanie studzienek rewizyjnych  

e) UłoŜenie rur w wykopie 

f) Zasypanie wykopów 

Wykonanie podłączenia wpustów ulicznych będzie wykonywane w następującej kolejności: 
a) Wykonanie wykopów 

b) Zabezpieczenie wykopów 

c) Osadzenie wpustów ulicznych z osadnikiem 

d) Wykonanie podłoŜa 

e) UłoŜenie rur w wykopie 

f) Zasypanie wykopów 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- Istniejąca sieć wodociągowa ø100 mm 

- Istniejąca kanalizacja sanitarna ø200 mm 

- Istniejące kable elektryczne i telekomunikacyjne 

 
 
3) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

Miejsce prowadzenia robót odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarzać 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Istniejąca sieć elektryczna w miejscu 

skrzyŜowania z układanymi sieciami zostanie zabezpieczona. 
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4) Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala 

i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia. 

Miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon 

prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi. NaleŜy zwracać 

szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego uŜywania maszyn. 

 

5) Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia 

robót. 

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść 

instruktaŜ stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez 

inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia naleŜy zwrócić szczególną 

uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń. 

Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robót. 

 
6) Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 
Prowadzone roboty naleŜy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

- Odpowiednimi wymaganiami BHP. 

Sposoby zabezpieczania Ŝycia i zdrowia pracowników uzaleŜnione są od przyjętego 

etapowania robót. Pracownicy powinni zostać wyposaŜeni w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej niezaleŜnie od przyjętego etapowania robót. 
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Podkład mapy na którym wykonano projekt

jest zgodny z wtórnikiem zarejestrowanym

w P.O.D.G. i K. w Kłobucku pod nr KERG

322-41/2011 z dn. 12.09.2011r i obejmuje sekcje:
511.322.044.3, 511.322.044.4, 511.322.101.1,

511.322.092.1, 511.322.092.2,
6.143.27.08.2.1, 6.143.27.08.2.3,

6.143.27.08.2.2, 6.143.27.08.2.4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Gmina: Panki
Obręb: Panki
Karta mapy: 5
Działka nr 528, 413/3, 412/20
Mapa zasadnicza: 511.322.044.3, 511.322.044.4,

                               511.322.101.1, 511.322.092.1, 511.322.092.2  
                               6.143.27.08.2.1, 6.143.27.08.2.3, 
                               6.143.27.08.2.2, 6.143.27.08.2.4

Skala 1:500 
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