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WYKAZ DZIAŁEK, NA KTÓRYCH REALIZOWANA B ĘDZIE INWESTYCJA 

 
zlokalizowaną na działkach ewidencyjnych wymienionych poniŜej: 

obręb nr 1 Adamów, jednostka ewidencyjna Smyków: 1/1; 14/1; 14/2; 14/3; 15/1; 15/2; 15/4; 16/1; 

17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 247/1; 248/1; 249; 28; 281/1; 282/1; 283/1; 284/1; 285/1; 3; 315/1; 316/1; 

317/1; 318/3; 319/1; 320/1; 321/1; 322/1; 323/1; 324/1; 325/1; 326/1; 327/2; 328/1; 329/1; 330/1; 

331/1; 344/1; 345/1; 346/1; 347/1; 360/1; 361/1; 362/2; 362/3; 363/2; 363/5; 363/6; 364/1; 367/4; 

368/1; 4; 421/1; 421/2; 443/1; 444; 445/1; 446/1; 447; 448/2; 448/3; 448/4; 449/1; 449/3; 450; 451/1; 

451/3; 451/4; 452; 453; 454; 455; 456/1; 456/2; 457/1; 457/2; 458/1; 458/3; 459/1; 461/1; 462/3; 463/2; 

463/3; 463/4; 463/8 464/2; 464/3; 464/5; 484/1; 485/2; 485/3; 488/1; 489/1; 490/1; 491/1; 492/1; 493/1; 

494/1; 495/1; 496/1; 5/6; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 

576; 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583; 584/1; 585/1; 586/1; 587/1; 588/1; 589/1; 590/1; 591/1; 592/1; 

593/1; 594/1; 595/1; 596/1; 597/1; 598/1; 599/1; 6/2; 600/1; 601/1; 602/1; 603/1; 604/1; 605/1; 606/1; 

607/4; 608/1; 609/1; 610/1; 611/1; 612/1; 613/1; 614/1; 615/1; 616/1; 617/1; 618/1; 619/1; 620/1; 

621/3; 621/4; 622/1; 623/1; 624/1; 625/1; 626/1; 627/1; 628/1; 629/1; 630/2; 631/1; 632/1; 633/1; 

634/1; 7/1; 7/2; 7/3; 7/5; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 708; 709/1; 710/1; 710/2; 710/3; 710/4; 710/5; 

711; 712; 713/1; 714/1; 715; 716; 717; 718/1; 718/2; 718/3; 719/1; 720/2; 721/2; 722; 723; 724/1; 

724/2; 725; 730/1; 730/2; 731; 732/1; 732/2; 732/3; 732/4; 732/5; 732/6; 733; 735; 743/1; 743/3; 744/1; 

745/1; 745/2; 745/3; 745/4; 745/5 

obręb nr 3 Królewiec, jednostka ewidencyjna Smyków: 100/1; 101/1; 102/1; 103/2; 104/1; 1043; 

1045/1; 106/1; 107/2; 107/3; 109/1; 112/1; 135; 136; 137; 138/1; 143; 144; 145/1; 145/2; 146; 147/2; 

147/3; 246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253/1; 254/1; 256/1; 264/1; 265/1; 266/1; 267/1; 268/1; 

269/1; 269/2; 269/3; 269/4; 270; 271/1; 271/2; 271/3; 272/1; 273/1; 273/2; 274; 275/1; 276; 277/1; 278; 

28; 281/1; 282; 283; 284/4; 284/5; 284/6; 29/3; 29/4; 29/5; 29/6; 294; 30/10; 30/11; 30/3; 30/4; 30/7; 

303; 313; 314/1; 315/1; 316/2; 316/3; 318; 321; 323/1; 326/1; 327/1; 327/2; 329/2; 329/7; 329/8; 329/3; 

329/4; 329/5;  33/2; 33/3; 330/1; 333/1; 334; 335/2; 335/3; 336/3; 336/4; 338/1; 34/1; 343; 344/1; 

344/2; 345/1; 346; 347/1; 348; 349; 350/2; 350/3; 352; 353/1; 354; 355; 36; 363/1; 363/3; 364/1; 364/2; 

365/2; 366; 367; 368; 369; 370; 372/2; 372/3; 374; 375/1; 377; 378; 379; 38/1; 380; 381; 382/1; 382/3; 

382/4; 382/5;  383/1; 383/2; 384; 384/1; 384/3; 385/1; 39/1; 39/2; 39/3; 39/4; 39/5;  392/2; 392/3; 

394/2; 394/3; 394/4; 395; 396/1; 396/2; 397; 398; 400/1; 401; 403/1; 403/3; 403/4; 404; 405; 406; 407; 

408; 41/1; 410/1; 411/1; 412; 413/2; 416; 418/1; 419; 420/1; 420/2; 421; 422/1; 423; 426/1; 428/1; 

428/2; 429; 43/2; 43/3; 430; 431/1; 431/2; 431/4; 431/5; 431/6; 431/7; 432/2; 432/3; 434/1; 434/3; 

434/4; 435; 436; 437/1; 44/1; 44/2; 441/1; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 449; 45; 450/1; 456/1; 46; 

462; 465/1; 469/1; 469/2; 47; 470/1; 471/1; 473/1; 475/1; 476/1; 48/1; 480; 484; 485/2; 486; 488/1; 

491; 494/1; 497; 498/1; 499/2; 50; 500/1; 500/2; 500/3; 501; 502; 503/2; 506; 51; 52/1; 53/1; 54/1; 

55/1; 555; 557; 558; 559; 56/2; 56/3; 57/1; 58/1; 60/1; 61/1; 614; 62/1; 621/1; 622; 623/4; 623/5; 

623/6; 623/7; 624; 625; 63/1; 635/1; 635/2; 636/2; 637/1; 637/2; 637/3; 638; 639/1; 640/1; 641/2; 642; 

643/1; 645/1; 645/2; 653; 655; 656; 657; 658/1; 659/2; 660; 662/1; 663; 664; 665; 666; 667; 669; 670; 
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671; 672; 673; 674/3; 674/5; 674/6; 675; 676/1; 676/3; 677; 678; 802/1; 802/2; 803; 919/1; 92/1; 93/2; 

93/3; 94/1; 96/2; 96/3; 96/4; 96/5; 97/1; 98/1; 99/1; 993, 

obręb nr 4 Matyniów, jednostka ewidencyjna Smyków: 309; 310/1, 

obręb nr 7 Smyków, jednostka ewidencyjna Smyków: 1/3; 100; 101; 102/1; 102/2; 103; 104; 105; 

106; 107; 108/1; 108/6; 109; 117; 119; 120/1; 120/2; 121/1; 122; 124; 125; 126/1; 126/2; 127/10; 

127/2; 127/4; 127/5; 127/6; 127/7; 127/9; 128; 129; 130/1; 130/3; 130/4; 131/1; 131/2; 132/1; 132/3; 

132/4; 133/1; 133/2; 133/3; 133/4; 133/5; 133/6; 134/3; 134/5; 134/7; 134/8; 134/9; 135; 150; 151; 152; 

153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 

173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 189/1; 189/2; 190; 192/1; 

192/2; 193; 194; 195; 197/2; 2/1; 200/3; 200/4; 201/1; 202; 203; 204/1; 204/11; 204/3; 204/5; 204/6; 

204/8; 205; 206; 207/10; 207/7; 208/1; 208/10; 208/3; 208/5; 208/9; 209/1; 209/3; 210/1; 210/3; 210/4; 

210/5; 211/3; 211/4; 212; 213/2; 213/3; 214/2; 214/3; 215/2; 215/4; 215/5; 216/5; 217/1; 218/3; 219/1; 

22/1; 220/1; 221/3; 223; 23/1; 233; 234/1; 235; 236; 237; 238; 239; 24/1; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 

246; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 289; 289/1;  290; 

290/1; 291; 292; 293/1; 293/2; 294/1; 294/3; 294/6; 294/8; 295; 296; 297; 298; 299/1; 299/2; 3/1; 

300/1; 300/2; 315; 316/1; 316/3; 316/5; 316/6; 317/1; 320; 320/1;  325; 328; 330; 332/1; 334; 335; 336; 

337; 338; 339; 340; 347; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 

369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 386; 393; 395/1; 395/7; 4/1; 

404; 406; 407/1; 407/2; 408/3; 408/4; 408/5; 408/6; 408/7; 409; 417/1; 417/3; 418/1; 418/4; 5/1; 58/1; 

59/1; 6/1; 60/1; 61/1; 62/1; 63/1; 64/1; 65/1; 66/1; 67/1; 68/1; 69/1; 7/1; 70/1; 71/1; 72/1; 73/1; 74/1; 

75/1; 76/1; 77/1; 78/1; 79/1; 8/1; 80/1; 81/1; 82/1; 83/1; 84/1; 85/1; 86/1; 87/1; 88/1; 89; 90; 91; 92; 

93; 94; 95; 96; 97; 98; 99, 

obręb nr 12 Salata, jednostka ewidencyjna Smyków: 1, 10/1; 101/1; 102/2; 103/1; 104/1; 105/1; 

106/1; 108/1; 11/1; 11/2; 111/1; 113/1; 12/1; 14/1; 15/1; 15/2; 17/1; 18/1; 19/3; 19/4; 2/2; 20; 21/1; 22; 

22/1; 22/2; 23/2; 24; 25; 26; 28/1; 29/2; 29/3; 33; 4; 48; 49; 5/1; 5/2; 50/2; 50/3; 514/1; 514/2; 52; 

53/2; 53/4; 53/5; 54/2; 54/5; 56; 57; 58; 59; 63/1; 63/3; 7; 8/1; 83; 86/2; 87/1; 88/5; 88/6; 89; 9/1; 90; 

90/1; 90/2; 91; 91/1;  92; 92/1; 93/11; 93/5; 93/6; 93/8; 93/9; 94/4; 95/1; 97; 98/1. 
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ZAWARTO ŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO: 

 

1). Część opisowa, projekty branŜowe, załączniki: 

Lp. Tytuł dokumentacji Nr dokumentacji  

1. 
Projekt budowlany: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla 
miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, 
Piaski Królewieckie” 

89/CT/11-PB1 1÷ 171 

2. 

„Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego i wykonawczego budowy 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, 
Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie” sporządzona w styczniu 2012 przez 
Zakład Usług Geologiczno-Technicznych Stefan Kurbański z Kielc (w egz. 1, 2, 3, 6) 

 1÷89 

3. 
Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: P11c, P16 (etap I); P11, P11a (etap II); P11b 
(etap III); P6, P6a, P6b, P6e, P6f, P6g (etap IV); P6c, (etap V), P16a (etap VI) 

89/CT/11-PB/E1 1÷87 

4. 
Zasilanie elektryczne przydomowych pompowni ścieków: PD3 (etap I); PD10 (etap II); 
PD4 (etap III);  PD2 (etap IV); PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 (etap VI) 

89/CT/11-PB/E2 1÷33 

2). Część rysunkowa: 

Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku  

5.  ORIENTACJA ARKUSZY MAPY 89/CT/11-PB1/01-0 1 

6.  
Orientacja połoŜenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich 
terenów i stron świata 

89/CT/11-PB1/01-0a 2 

 ETAP I   

 Projekt zagospodarowania terenu:   

7.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 1/16 89/CT/11-PB1/01-1 3 

8.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 2/16 89/CT/11-PB1/01-2 4 

9.  
Etap I. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działek: 7-133/3; 7-133/4; 7-133/5;  
7-133/6 – fragment Ark 2/16 

89/CT/11-PB1/01-2-1 4a 

10.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 2a/16 89/CT/11-PB1/01-17 5 

11.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 3/16 89/CT/11-PB1/01-3 6 

12.  Etap I. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działki: 7-320/1 – fragment Ark 3/16 89/CT/11-PB1/01-3-1 6a 

 Profile podłuŜne:   

13.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS11c.1 wraz z przyłączami S638; S637; S635, 
S633; S632; S11c.35; S626 

89/CT/11-PB1/I-01 7 

14.  
Etap I. Profile przyłączy grawitacyjnych kanału KS11c.2: S678; S685; S687; S688; S689; 
S695; S697; S698; S700; S703 

89/CT/11-PB1/I-03 8 

15.  Etap I. Profil rurociągu tłocznego KT11c 89/CT/11-PB1/I-04 9 

16.  
Etap I. Profile kanałów grawitacyjnych: P29; S648; S653; S656; S656; S664 wraz z 
przyłączami: S714; S713; S717; S716; S719; S718; S721; S720; S724; S723; S722. 

89/CT/11-PB1/I-06 10 

17.  
Etap I. Profile kanałów grawitacyjnych: S674; S677; SR13; S704; wraz z przyłączami: 
S746; S747; S748; S750; S705; S710; S711; S752; S754 

89/CT/11-PB1/I-07 11 

18.  
Etap I. Profile kanałów grawitacyjnych: S681; S727 wraz z przyłączami: S741; S742; 
S744; S735; S736. 

89/CT/11-PB1/I-08 12 

19.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego S694 wraz z przyłączami S725; S692; S726; S727; 
S730; S732; S734. 

89/CT/11-PB1/I-09 13 

20.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS16.1 wraz z przyłączami S770a; S771; S772; 
S773; S774; S775; S776; S777; S778 

89/CT/11-PB1/I-11 14 

21.  
Etap I. Profil kanału grawitacyjnego KS16.3 wraz z przyłączami S811; S812; S813; 
S814; S782; S816; S817 

89/CT/11-PB1/I-13 15 
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 Pompownie ścieków   

22.  Etap I. Pompownia P11c – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-

P11c-Z 
16 

23.  Etap I. Pompownia P16 – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-

P16-Z 
17 

 ETAP II   

 Projekt zagospodarowania terenu   

24.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 4/16 89/CT/11-PB1/01-4 18 

25.  
Etap II. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działek: 3-39/2; 3-39/3; 3-39/4;  
3-39/5 – fragment Ark 4/16 

89/CT/11-PB1/01-4-1 18a 

26.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 5/16 89/CT/11-PB1/01-5 19 

27.  
Etap II. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działki: 3-382/5 – fragment Ark 
5/16 

89/CT/11-PB1/01-5-1 19a 

28.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 6/16 89/CT/11-PB1/01-6 20 

29.  Etap II. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 7/16 89/CT/11-PB1/01-7 21 

 Profile podłuŜne   

30.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.2; S345; S346 oraz profil przyłącza S351; 
S353; S354; S355; S355.1; S346; S350 

89/CT/11-PB1/II-01 22 

31.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.3 od P11 do S389 89/CT/11-PB1/II-02 23 

32.  Etap II. Profil kanału grawitacyjnego KS11.3 od S389 do S422 89/CT/11-PB1/II-03 24 

33.  Etap II. Profil rurociągu tłocznego KT11 od P11 do T11.56 89/CT/11-PB1/II-05a 25 

34.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S434; S435; S515 oraz profil przyłącza S511; S512; 
S519; S520; S522; S516; S516.1;S517 

89/CT/11-PB1/II-07 26 

35.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S240; S243 oraz profil przyłącza S524; S525; S242; 
S526; S527; S529; S532; S533; S244; S245; S246; S247; S248 

89/CT/11-PB1/II-08 27 

36.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S253; S255; S257; PD10; S258 oraz profili 
przyłącza S249; S250; S251; S252; S535; S536; S537; S256; PD10; S524.Profil 
rurociągu tłocznego S541 

89/CT/11-PB1/II-09 28 

37.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S269; S283 oraz profil przyłącza S544; S544.1; 
S545; S546; S547; S273; S275; S276; S278; S278.1; S278; S279; S280; S281. 

89/CT/11-PB1/II-10 29 

38.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S359; S452 oraz profil przyłącza S357; S468; S469; 
S457; S458; S460; S461; S463; S464; S465; S460; S359. 

89/CT/11-PB1/II-11 30 

39.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S374; S376 oraz profili przyłącza S360; S361; 
S362; S363; S365; S366; S368; S369; S370; S372; S373; S471; S472; S375. 

89/CT/11-PB1/II-12 31 

40.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S388 oraz profil przyłącza S479; S480; S482; S483; 
S485; S488; S490; S492; S492; S389; S390; S392; S393 

89/CT/11-PB1/II-13 32 

41.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S402; S410 oraz profil przyłącza S394; S395; S397; 
S398; S399; S400; S401; S495; S496; S403; S404; S406; S408; S409; S497; S498 

89/CT/11-PB1/II-14 33 

42.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S415; S499; S419; S420 oraz profil przyłącza S411; 
S414; S501; S499; S500; S415; S416; S417; S504; S504.1; S504.1 

89/CT/11-PB1/II-15 34 

43.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S449 oraz profil przyłączy S439; S441; S442; 
S443; S443.1; S444; S449.1; S450; S451 

89/CT/11-PB1/II-16 35 

44.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S381; S382 oraz profili przyłączy S473; S473.1; 
S474; S475; S377; S379; S380; S478; S476; S477; S384; S385; S386; S387 

89/CT/11-PB1/II-17 36 

45.  
Etap II. Profil kanału grawitacyjnego S592 oraz profil przyłącza S602; S603; S594; S595; 
S596; S597. 

89/CT/11-PB1/II-23 37 

 Pompownie ścieków   

46.  Etap II. Pompownia P11 – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-

P11-Z 
38 

47.  Etap II. Pompownia P11a – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-

P11a-Z 
39 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku  

 ETAP III   

 Projekt zagospodarowania terenu   

48.  Etap III. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 8/16 89/CT/11-PB1/01-8 40 

49.  
Etap III. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działek: 12-90/1; 12-90/2; 12-
91/1; 12-92/1 – fragment Ark 8/16 

89/CT/11-PB1/01-8-1 40a 

50.  Etap III. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 9/16 89/CT/11-PB1/01-9 41 

 Profile podłuŜne   

51.  Etap III. Profil kanału grawitacyjnego Ks11.III od S304 do S339 89/CT/11-PB1/III-02 42 

52.  

Etap III. Profil przyłączy S304; S305; S306. Profil kanału grawitacyjnego S307. Profil 
przyłączy S307; S308. Profil kanału grawitacyjnego S309. Profil przyłączy S560; 
S560; S310; S311; S312; S313. Profil kanału grawitacyjnego S314 i S561. Profil 
przyłączy S565; S563; S564. Profil kanału grawitacyjnego S316. 

89/CT/11-PB1/III-04 43 

53.  
Etap III. Profil przyłączy S567; S568; S569; S570; S316; S319; S322; S327; S329; 
S330; S331. Profil kanału grawitacyjnego S331. Profil przyłączy S331; S332; S333; 
S335; S337; S338; S339. Profil rurociągu tłocznego S339. Profil przyłącza PD4. 

89/CT/11-PB1/III-05 44 

54.  
Etap III. Profil kanału grawitacyjnego KS11b i P11b wraz z przyłączem S615. Profil 
kanału tłocznego KT11b. 

89/CT/11-PB1/III-06 45 

 Pompownie ścieków   

55.  Etap III. Pompownia P11b – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-

P11b-Z 
46 

 ETAP IV   

 Projekt zagospodarowania terenu   

56.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 10/16 89/CT/11-PB1/01-10 47 

57.  
Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działek: 1-463/4; 1-463/8;  
1-464/5 – fragment Ark 10/16 

89/CT/11-PB1/01-10-1 47a 

58.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 11/16 89/CT/11-PB1/01-11 48 

59.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 12/16 89/CT/11-PB1/01-12 49 

60.  
Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie działki: 1-721/2 – fragment Ark 
12/16 

89/CT/11-PB1/01-12-1 49a 

61.  Etap IV. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 13/16 89/CT/11-PB1/01-13 50 

 Profile podłuŜne   

62.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6 wraz z przyłączami S22; S18; S14; S9; S8; 
S7; S6; S2; S1.1 

89/CT/11-PB1/IV-01 51 

63.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6 89/CT/11-PB1/IV-02 52 

64.  

Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego S4 wraz z przyłączami S6.1; S6.4. Profil kanału 
grawitacyjnego S7 wraz z przyłączem S7.2. Profil kanału grawitacyjnego S13 wraz z 
przyłączami S13.2; S13.3; S13.3. Profil kanału grawitacyjnego S13.1 wraz z 
przyłączem S13.1.1 Profil kanału grawitacyjnego S20. Profil kanału grawitacyjnego 
SR7. 

89/CT/11-PB1/IV-03 53 

65.  Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6a.1 89/CT/11-PB1/IV-05 54 

66.  
Etap IV. Profile przyłączy grawitacyjnych kanału KS6a.1: S42; S49; S51; S57; S59; 
S60; S62; S69; S74; S77; S79 

89/CT/11-PB1/IV-06 55 

67.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6a.2 wraz z przyłączami: S81; S83; S85. 
Profil kanału grawitacyjnego S50 wraz z przyłączami: S50.1; S50.1; S50.2; S50.3 

89/CT/11-PB1/IV-07 56 

68.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6a 89/CT/11-PB1/IV-08 57 

69.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego S56 wraz z przyłączami: 
S56;S56.1;S56.3;S56.4;S56.5;S56.6;S56.8; S56.9;S56.10;S56.11 

89/CT/11-PB1/IV-09 58 
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70.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego S67 wraz z przyłączami S67.1; S67.2; S67.33; 
S67.5; S67.7; S67.9. Profil kanału grawitacyjnego S75 wraz z przyłączami S75.1; 
S75.1. Profil kanału grawitacyjnego S79 wraz z przyłączami S79.2; S79.4 

89/CT/11-PB1/IV-10 59 

71.  Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6b.1 89/CT/11-PB1/IV-11 60 

72.  
Etap IV. Profil przyłączy: S152, S153, S158, S159, S161, S163, S164, S165, S166, 
S167, S169, S170. 

89/CT/11-PB1/IV-12 61 

73.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6b. 89/CT/11-PB1/IV-13 62 

74.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6b.2 oraz przyłącza S171. Profil kanału 
grawitacyjnego S150. 

89/CT/11-PB1/IV-14 63 

75.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6e. Profil rurociągu tłocznego KT6e. Profile 
przyłączy grawitacyjnych S760; S761. 

89/CT/11-PB1/IV-15 64 

76.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6f.1 Profil przyłącza grawitacyjnego S130. 
Profil kanału grawitacyjnego KS6f.2 Profil przyłącza grawitacyjnego S143 

89/CT/11-PB1/IV-16 65 

77.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6f. Profil rurociągu tłocznego PD2. 89/CT/11-PB1/IV-17 66 

78.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6g.1 wraz z przyłączami S91; S91; S94; S95; 
S97; S105; S106; S110 

89/CT/11-PB1/IV-18 67 

79.  
Etap IV. Profil kanału grawitacyjnego KS6g.2; S90; S90; S96; S103; S99; S110; S108 
wraz z przyłączami S115; S119; S120; S123; S124; S96.1; S103.3; S99.1; S99.2; 
S99.3; S110.1; S110.4; S108.1; S108.2 

89/CT/11-PB1/IV-19 68 

80.  Etap IV. Profil rurociągu tłocznego KT6g 89/CT/11-PB1/IV-20 69 

 Pompownie ścieków   

81.  Etap IV. Pompownia P6 – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6-Z 70 

82.  Etap IV. Pompownia P6a – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-P6a-

Z 
71 

83.  Etap IV. Pompownia P6b – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-P6b-

Z 
72 

84.  Etap IV. Pompownia P6e – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-P6e-

Z 
73 

85.  Etap IV. Pompownia P6f – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-P6f –

Z 
74 

86.  Etap IV. Pompownia P6g – rysunek zestawieniowy 
89/CT/11-PB1/01-P6g-

Z 
75 

 Przekroczenia przez rzeki   

87.  Plan sytuacyjny. Przekroczenie rzeki Czarna Taraska W-1. 89/T/11-OWP/W-1a 76 

88.  Profil podłuŜny i poprzeczny. Przekroczenie rzeki Czarna Taraska W-1 89/T/11-OWP/W-1 77 

 ETAP V   

 Projekt zagospodarowania terenu   

89.  Etap V. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 14/16 89/CT/11-PB1/01-14 78 

 Profile podłuŜne   

90.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6c.1. 
Profil rurociągu tłocznego KT6c. 

89/CT/11-PB1/V-01 79 

91.  Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6c.2 oraz przyłącza S190. 89/CT/11-PB1/V-02 80 

92.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego S191 oraz przyłączy S200, S201, S202, S203, 
S207, S210, S211, S198. 

89/CT/11-PB1/V-03 81 

93.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6d oraz przyłączy: S221, S223, S226, S228, 
S231, S232, S233, S234, S195, S236, S237, S237.1, S238. 

89/CT/11-PB1/V-04 82 

94.  
Etap V. Profil kanału grawitacyjnego KS6c.3 oraz przyłączy: S453, S213, S214. Profil 
kanału grawitacyjnego S181 oraz przyłącza S188. Profil kanału S182 oraz przyłączy 
S187, S184, S186. 

89/CT/11-PB1/V-05 83 
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Lp. Tytuł rysunku Nr rysunku  

 Przekroczenia przez rzeki   

95.  Plan sytuacyjny. Przekroczenie rzeki Modrzewinka W-2. 89/T/11-OWP/W-2a 84 

96.  
Profil podłuŜny – przekroczenie rzeki Modrzewinka W-2. Przekrój poprzeczny – 
płoza do przepustu wielorurowego. 

89/T/11-OWP/W-2 85 

 Pompownie ścieków   

97.  Etap V. Pompownia P6c – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P6c-Z 86 

 ETAP VI   

 Projekt zagospodarowania terenu   

98.  Etap VI. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 15/16 89/CT/11-PB1/01-15 87 

99.  Etap VI. Projekt zagospodarowania terenu – Ark 16/16 89/CT/11-PB1/01-16 88 

 Profile podłuŜne   

100.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego KS16.2.1 i S806 oraz przyłączy S806.1, 
S806.2, S806, S807 

89/CT/11-PB1/VI-01 89 

101.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego S831oraz przyłączy: S868, S869, S831. Profil 
kanału grawitacyjnego S832 oraz przyłączy: S855, S856. Profil kanału 
grawitacyjnego S860 oraz przyłączy: S871, S863, S866, S834. 

89/CT/11-PB1/VI-04 90 

102.  
Etap VI. Profil kanału grawitacyjnego S835 oraz przyłączy S873, S836, S837, S838, 
S840. 

89/CT/11-PB1/VI-05 91 

103.  

Etap VI. Profil rurociągu tłocznego S873 oraz przyłącza PD8. Profil rurociągu 
tłocznego T873.3 oraz przyłącza PD9. Profil rurociągu tłocznego S840. Profil 
rurociągu tłocznego T840.3 oraz przyłącza PD7. Profil rurociągu tłocznego T840.8 
oraz przyłącza PD6. 

89/CT/11-PB1/VI-06 92 

 Pompownie ścieków   

104.  Etap VI. Pompownia P16a – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/01-P16a-Z 93 

 Rysunki pozostałe   

105.  Studzienka betonowa Dw=600 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-01 94 

106.  Studzienka betonowa Dw=1000 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-02 95 

107.  Studzienka betonowa rozpręŜna – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-03 96 

108.  Studzienka niewłazowa PE Dw=425 mm – rysunek zestawieniowy 89/CT/11-PB1/S-04 97 

 ETAP I   

109.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/I-z2 98÷102 

 ETAP II   

110.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/II-z2 103÷112 

 ETAP III   

111.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/III-z2 113÷116 

 ETAP IV   

112.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/IV-z2 117÷124 

 ETAP V   

113.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/V-z2 125÷127 

 ETAP VI   

114.  Zestawienie studni kanalizacyjnych 89/CT/11-PW1/VI-z2 128÷130 
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7.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.R 6220.08.2012 z dn. 23.04.2012 
wydana przez Wójta Gminy Smyków (w egz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – kopie) 

57÷75 

7.2 Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 26.04.2012 wyraŜająca 
zgodę na usytuowanie kanału sanitarnego w odległości mniejszej niŜ 10 m od krawędzi 
jezdni krajowej nr 74, znak GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-436-133/12 (w egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; 
w egz. 3 – oryginał) 

76÷78 

7.3 Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich z dn. 01.08.2012 zezwalająca na 
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tłocznej w pasach drogowych dróg powiatowych, znak: Nr OD.5440/284/2012 (bez zał. 
graficznych) (w egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – oryginał) 

79÷88 

7.4 Decyzja Wójta Gminy Smyków z dn. 18.07.2012 zezwalająca na lokalizacje w pasach dróg 
gminnych i dróg dojazdowych do pól urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej  
z potrzebami urządzenia drogi lub potrzebami ruchu drogowego, znak: B.-5548.4.2012 (w 
egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – oryginał) 

89÷90 

7.5 Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 20.02.2012 zezwalająca na 
lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 przewodu kanalizacji sanitarnej, znak 
GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-435-5/12 (bez zał. graficznych) (w egz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – kopie) 

91÷92 

7.6 Decyzja Starosty Koneckiego z dn. 27.09.2012 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego 
dla Gminy Smyków na przekroczenie rzeki Czarna Taraska i Modrzewinka, znak: 
RO.6341.53.2012.LZ  (w egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – oryginał) 

93÷94 

7.7 Opinia nr U-518/2012 z dn. 26.11.2012 Starostwo Powiatowe w Końskich Zespół 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oryginał – egz. 1, 2; kopia – egz. 3, 4;  
brak - egz. 5, 6) 

95÷113 

7.8 Urząd Gminy w Smykowie – Warunki techniczne dla wykonania projektu budowlanego  
i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, 
Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie, z dn. 28.11.2011, 
znak: B-2220/8.8./2011 (w egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – oryginał) 

114÷115 

7.9 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział  
w Kielcach: Warunki techniczne przekroczenia terenów zmeliorowanych rurociągiem 
kanalizacji sanitarnej, znak: SZMiUW.TE-RK-442a-145/12 z dn. 04.04.2012 (w egz. 1, 2, 
4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – oryginał) 

116÷117 

7.10 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział  
w Kielcach: uzgodnienie w sprawie identyfikacji rowów melioracji szczegółowej  
 i warunków technicznych ich przekroczenia projektowaną kanalizacją, znak: 
SZMiUW.TE-RK-442a-199/12 z dn. 15.05.2012 (w egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – 
oryginał) 

118 

7.11 Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach: uzgodnienie warunków 
technicznych przekroczenia rzek Modrzewinki i Czarnej Taraski projektowanymi 
rurociągami kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej pod dnem rzeki w rurze ochronnej 
(przewiertowej) w miejscowości Królewiec i Adamów, gmina Smyków, znak: 
SZMiUW.TE-RK-442a-200/12 z dn. 15.05.2012  (w egz. 1, 2, 4, 5, 6 – kopie; w egz. 3 – 
oryginał) 

119 
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7.12 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00712/2012 z dn. 13.08.2012, dla pompowni P16 (etap I) (w egz. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 – kopie) 

120÷122 

7.13 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00715/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P11 (etap II) (w egz. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 – kopie) 

123÷125 

7.14 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00714/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P11a (etap II) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

126÷128 

7.15 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00713/2012 z dn. 17.08.2012, dla pompowni P11b (etap III) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

129÷131 

7.16 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00710/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6 (etap IV) (w egz. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 – kopie) 

132÷134 

7.17 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00722/2012 z dn. 13.08.2012, dla pompowni P6a (etap IV) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

135÷137 

7.18 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00721/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6b (etap IV) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

138÷140 

7.19 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00718/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6e (etap IV) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

141÷143 

7.20 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00717/2012 z dn. 10.08.2012, dla pompowni P6f (etap IV) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

144÷146 

7.21 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00716/2012 z dn. 04.09.2012, dla pompowni P6g (etap IV) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

147÷149 

7.22 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00720/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6c (etap V) (w egz. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 – kopie) 

150÷152 

7.23 Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, PGE S.A. Oddział SkarŜysko-Kamienna, 
RZE Końskie, nr 00711/2012 z dn. 13.08.2012, dla pompowni P16a (etap VI) (w egz. 1, 2, 
3, 4, 5, 6 – kopie) 

153÷155 

7.24 Uprawnienia i zaświadczenia projektantów o przynaleŜności do ŚlOIIB  (w egz. 1, 2, 3, 4, 
5, 6 – kopie) 

○ mgr inŜ. Ludwik Wilk 
○ mgr inŜ. Jan Fatla 
○ mgr inŜ. Krzysztof Ochwat 
○ mgr inŜ. Eugeniusz Święs 
○ inŜ. Zdzisław Parol 

 
156÷157 
158÷160 
161÷162 
163÷164 
165÷166 

7.25 Oświadczenia projektantów (w egz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – oryginały) 
○ mgr inŜ. Ludwik Wilk 
○ mgr inŜ. Jan Fatla 
○ mgr inŜ. Krzysztof Ochwat 
○ mgr inŜ. Eugeniusz Święs 
○ inŜ. Zdzisław Parol 

 
167 
168 
169 
170 
171 

 
 

 
 
 



 

 12

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Nazwa opracowania 

Projekt budowlany: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”.  

1.2 Inwestor 

Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków 

1.3 Autor opracowania 

TECHUNION Sp. z o.o., ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice  

1.4 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, 

Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”. 

Na obszarze objętym inwestycją zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  

z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Matyniów (gm. Smyków), która 

odprowadza ścieki sanitarne do istniejącej, funkcjonującej (od września 2011 r.) oczyszczalni ścieków  

w miejscowości Miedzierza (gm. Smyków). Odbiornikiem oczyszczonych ścieków sanitarnych jest rzeka 

Czarna Taraska (w km 4+600) będąca dopływem rzeki Czarnej Koneckiej. 

Zakres opracowania obejmuje: 

• informację o istniejącym i projektowanym zagospodarowaniu terenu, 

• określenie moŜliwości realizacji poszczególnych etapów budowy sieci kanalizacji 

• zestawienie długości sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem etapów budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

• wyznaczenie długości i średnic kolektorów grawitacyjnych, 

• ustalenie przebiegu trasy kanalizacji grawitacyjnej wraz z określeniem lokalizacji i ilości pompowni,  

a takŜe wyznaczenie przebiegu trasy rurociągów tłocznych, 

• projekty zagospodarowania terenu dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji, 

• określenie szczegółowego doboru pompowni ścieków, 

• określenie szczegółowego doboru przydomowych pompowni ścieków 

• opis rozwiązań technicznych, w tym:  

– obliczenia hydrauliczne,  

– rozwiązania projektowanej kanalizacji, 

– wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,  

z przeszkodami terenowymi, 

• opis wykonania sieci kanalizacyjnych, 

• określenie wytycznych wykonania i odbioru, 
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• zestawienie długości kanalizacji dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji, 

W opracowaniu pokazano równieŜ (dla zapewnienia czytelności rozwiązań technicznych) odcinki 

kanalizacji  (przekroczenia poprzeczne drogi) zlokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 74, dla 

których decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje Wojewoda Świętokrzyski. Kanalizacja w pasie 

drogowym drogi krajowej nr 74 ujęta jest w odrębnym projekcie budowlanym. 

1.5 Podstawa opracowania 

a). Podstawa formalno-prawna 

• Umowa nr 8/2011 z dn. 05.04.2011 zawarta pomiędzy Gminą Smyków z siedzibą w Smykowie 91 na 

wykonanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Smyków, a CITEC-

TECHUNION Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Dulęby 5. 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Smyków uchwalone 

przez Radę Gminy – Uchwała nr 114/XV/2000 z dn. 30.06.2000. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr OŚ.R 6220.08.2012 z dn. 23.04.2012 wydana 

przez Wójta Gminy Smyków. 

• Decyzja nr 3.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 28.06.2012, znak  

B.-6733.icp.3.2012. 

• Postanowienie Wójta Gminy w Smykowie z dn. 17.09.2012 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji 

nr 3.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: B.-6733.icp.3.2012. 

• Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 20.02.2012 zezwalająca na 

lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 przewodu kanalizacji sanitarnej, znak GDDKiA-

O/Ki-Z3-jm-435-5/12. 

• Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 26.04.2012 wyraŜająca zgodę na 

usytuowanie kanału sanitarnego w odległości mniejszej niŜ 10 m od krawędzi jezdni krajowej nr 74, 

znak GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-433-133/12. 

• Decyzja Wójta Gminy Smyków z dn. 18.07.2012 zezwalająca na lokalizacje w pasach dróg 

gminnych i dróg dojazdowych do pól urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

urządzenia drogi lub potrzebami ruchu drogowego, znak: B.-5548.4.2012. 

• Postanowienie Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich z dn. 12.06.2012 uzgadniające pozytywnie 

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla infrastruktury technicznej polegającej  

na budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla miejscowości: Smyków, Królewiec, 

Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie, znak: Nr 

OD.5440/222/2012. 

• Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich z dn. 01.08.2012  w sprawie umieszczenia w pasie 

drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, znak: Nr OD. 5440/284/2012. 
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• Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich z dn. 28.08.2012  w sprawie umieszczenia w pasie 

drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego, znak: Nr OD. 5440/333/2012. 

• Decyzja Starosty Koneckiego z dn. 27.09.2012 udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy 

Smyków na przekroczenie rzeki Czarna Taraska i Modrzewinka, znak: RO.6341.53.2012.LZ. 

• Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1643 z późn. zm.). 

• Ustawa z dn. 18.07.2001 Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U.2012.0.145). 

• Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw. 

 

b). Materiały wyj ściowe 

o Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec 

Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie, oprac. TECHUNION Sp. z o.o., 

Katowice maj 2012, oprac. nr 89/CT/11-K1 

o Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych – wersja elektroniczna mapy sekcja 

7.147.15.19.4 w skali 1:1000 

o Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, 

Adamów, Piaski Królewieckie, Zakład Usług Geologiczno-Technicznych, Stefan Kurbański, 

Kielce styczeń 2012. 

o Urząd Gminy w Smykowie – Warunki techniczne dla wykonania projektu budowlanego  

i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Smyków, Królewiec, Królewiec 

Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie, z dn. 28.11.2011, znak: B-

2220/8.8./2011. 

o Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Kielcach: 

Warunki techniczne przekroczenia terenów zmeliorowane rurociągiem kanalizacji sanitarnej, znak: 

SZMiUW.TE-RK-442a-145/12 z dn. 04.04.2012. 

o Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach: Warunki techniczne 

przekroczenia rzeki Modrzewinki rurociągami kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej pod dnem rzeki 

w rurze ochronnej (przewiertowej) w miejscowości Królewiec, gmina Smyków, znak: 

SZMiUW.TE-RK-442a-143/12 z dn. 12.04.2012. 

o Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach: Warunki techniczne 

przekroczenia rzeki Czarna Taraska rurociągami tłocznym kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki  

w rurze ochronnej (przewiertowej) w miejscowości Adamów, gmina Smyków, znak: 

SZMiUW.TE-RK-442a-144/12 z dn. 12.04.2012. 
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o Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach: Postanowienie w sprawie 

pozytywnego uzgodnienia projektu decyzji nr 3.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla przedmiotowej inwestycji, znak: SZMiUW.TE-RK-444-843/12 z dn. 06.06.2012. 

o Wizje lokalne w terenie objętym projektem. 

o Ustalenia dokonane z Inwestorem. 

o Aktualnie obowiązujące przepisy i normy branŜowe. 

1.6 Etapy budowy kanalizacji sanitarnej  

Ze względu na moŜliwości finansowania inwestycji i konieczność zapewnienia odpowiedniego dopływu 

ścieków do funkcjonującej (od września 2011) oczyszczalni ścieków, planuje się realizację projektu w 

sześciu etapach obejmujących: 

– etap I:  Matyniów (włączenie do istn. kanalizacji), Smyków (część północna) 

– etap II:  Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie 

– etap III:  Salata 

– etap IV:  Adamów, Piaski Królewieckie (część północna), 

– etap V:    Piaski Królewieckie (część południowa), 

– etap VI:   Smyków (część południowa) – Ostre Górki. 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU 

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości 

Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) rurociągi grawitacyjne, przyłącza grawitacyjne, studzienki kanalizacyjne, studzienki przyłączeniowe, 

studnie rozpręŜne, 

b) rurociągi tłoczne wraz z armaturą, 

c) przekroczenia kanalizacją cieków wodnych, w tym: 

– przekroczenia przez rzeki: Czarna Taraska i Modrzewinka, zgodnie z Pozwoleniem Wodno 

Prawnym wydanym przez Starostę Koneckiego z dn. 27.09.2012 znak: RO.6341.53.2012.L: 

• przekroczenie przez rzekę Czarna Taraska w miejscowości Adamów: rurociąg tłoczny,  

przewiert sterowany (ETAP IV),  

• przekroczenie rzeki Modrzewinka w miejscowości Piaski Królewieckie: rurociąg tłoczny oraz 

grawitacyjny (oba w jednej rurze ochronnej), przewiert sterowany (ETAP V), 

– przekroczenia przez rowy melioracyjne zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy Oddział w Kielcach 
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z dn. 04.04.2012, znak SZMiUM.TE-RK-442a-145/12 – wykonanie metodą przewiertu Istniejący 

stan zagospodarowania terenu 

d) pompownie ścieków (13 szt.), wraz z szafkami zasilająco sterowniczymi pompowni oznaczonymi  

w projekcie zagospodarowania  terenu (część graficzna) jako: SZSP, 

e) szafki złącz kablowo-pomiarowych (oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu jako ZKP), 

stanowiące część przyłącza elektrycznego, która naleŜy do zakresu PGE Dystrybucja S.A. RZE 

Końskie), 

f) przydomowe pompownie ścieków (9 szt.) 

g) kable zasilania elektrycznego (ułoŜone w ziemi) pompowni oraz przydomowych pompowni ścieków. 

Zakres inwestycji obejmuje równieŜ odcinki kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w pasie drogowym 

drogi krajowej nr 74 w czterech miejscach:  

– 2 przekroczenia w miejscowości Smyków (ETAP I)  

– 1 przekroczenie w miejscowości Smyków (ETAP II), 

– 1 przekroczenie w miejscowości Królewiec Poprzeczny (ETAP III). 

Projektowana kanalizacja zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 74, dla potrzeb uzyskania 

pozwolenia na budowę, wydawanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego, stanowi przedmiot odrębnego 

projektu budowlanego. 

2.1.1 Lokalizacja i charakterystyka zabudowy 

Planowana do budowy kanalizacja sanitarna zlokalizowana będzie na terenie gminy Smyków  

w miejscowościach: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski 

Królewieckie. 

Gmina Smyków połoŜona jest na terenie powiatu koneckiego w województwie świętokrzyskim. 

Teren objęty inwestycją aktualnie jest pokryty zabudową zagrodową oraz mieszkalną jednorodzinną. 

Budynki mieszkalne są zaopatrzone w zbiorniki bezodpływowe, tzw. szamba, do których odprowadzane 

są ścieki bytowo-gospodarcze. 

Południowo-zachodni teren Gminy Smyków znajduje się w obrębie GZWP nr 414 Zagnańsk, natomiast 

obszar przeznaczony pod inwestycję leŜy jedynie w jego sąsiedztwie. Znajdują się tutaj szkoła (w 

Królewcu) oraz obiekty handlowe i usługowe m.in. Ubojnia Drobiu „Euroqr” Sp. z o.o. (w Salacie), 

stacje paliw, boisko sportowe „Orlik” (w Smykowie), Dom Weselny, sklepy. 

W obszarze inwestycji zlokalizowane są:  

– fragment drogi krajowej nr 74, drogi powiatowe i gminne. Droga krajowa, wszystkie drogi 

powiatowe oraz większość dróg gminnych posiadają nawierzchnię asfaltową. Niektóre drogi 

gminne o charakterze dróg dojazdowych posiadają nawierzchnię Ŝwirową, 

– dwie rzeki: Czarna Taraska i Modrzewinka. 
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2.1.2 Uzbrojenie terenu 

Uzbrojenie terenu w obszarze projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: 

• sieci podziemne:  

– sieć wodociągowa administrowana przez Urząd Gminy Smyków, 

– sieć elektroenergetyczna administrowana przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział SkarŜysko-

Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie, 

– telekomunikacyjna, administrowana przez Telekomunikację Polską, Pion Technicznej Obsługi 

Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne i oświetleniowe, administrowane przez PGE Dystrybucja 

S.A., Oddział SkarŜysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie, 

• napowietrzne linie telekomunikacyjne, administrowane przez Telekomunikacja Polska, Pion 

Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie, 

• urządzenia melioracji wodnych – sieć drenarska i rowy melioracji wodnych szczegółowych, 

administrowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.  

 
Budynki podłączone są do sieci wodociągowej, wody opadowe częściowo odprowadzane są 

powierzchniowo, przydroŜnymi rowami lub fragmentami kanalizacji deszczowej. 

 
2.1.3 Warunki geotechniczne  

W ramach opracowywanej dokumentacji inwestycji sporządzono „Dokumentację geotechniczną dla 

projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smyków, 

Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie” celem rozpoznania 

warunków gruntowo-wodnych”. 

Gmina Smyków jest połoŜona na WyŜynie Kielecko-Sandomierskiej – mezoregionie PłaskowyŜ 

Suchedniowski. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się kopulastymi pagórami, garbami, stoliwami, 

pomiędzy którymi występują kotliny. Formy te mają ścisły związek z budową geologiczną podłoŜa. 

Obszar planowanej inwestycji leŜy w obrębie Mezozoicznej Osłony Gór Świętokrzyskich. Starsze 

podłoŜe zbudowane jest z utworów dolnej Jury reprezentowane przez piaskowce i iły.  

Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej wynika, Ŝe skaliste utwory jurajskie w strefach 

przypowierzchniowych wykształcone są jako monolityczne warstwy skalne piaskowca o grubości ok. 2 

m, poniŜej których zalegają słabo spojone piaskowce w formie piasków mocno zagęszczonych i iłów. 

Czwartorzęd nie jest zbyt zróŜnicowany w rejonach dolinnych i wykształcony został w postaci gruntów 

piaszczystych akumulacji rzecznej lub rzeczno-lodowcowej podścielony często gruntem zastoiskowym w 

postaci pyłów w większości piaszczystych przewarstwionych lokalnie piaskami będącymi nośnikiem wód 

gruntowych poziomu czwartorzędowego. 

W grudniu 2011 r. wykonano 60 odwiertów w celu zbadania warunków geotechnicznych na 

przedmiotowym obszarze. Na podstawie badań stwierdzono występowanie trzech zróŜnicowanych 

geotechnicznie rejonów. 
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Rejon 1 – charakteryzuje się w morfologii kulminacjami wysoczyzn o duŜych spadkach i znacznych 

wysokościach bezwzględnych rzędu 300 m n.p.m. oraz występowaniem w podłoŜu gruntów skalistych 

(skała twarda – piaskowiec) przykrytych niewielkiej miąŜszości nakładem zwietrzelin gliniastych lub 

kamienistych. Woda gruntowa w tym rejonie do głębokości rozpoznania nie występuje. Obecność skały 

spowodowała brak postępu wiercenia. Kategoria urabialności V – VII, w przewadze VII. 

Rejon 2 – charakteryzuje się w morfologii formą wysoczyzny o wysokościach bezwzględnych rzędu 250 

– 300 m n.p.m. W podłoŜu gruntowym występują czwartorzędowe w postaci glin zwałowych, piasków 

nieokreślonej genezy, zsuwów zboczowych z głazami – podścielone gruntem zwietrzelinowym i głębiej 

skalistym starszego podłoŜa. Woda gruntowa moŜe występować sporadycznie i w niewielkich ilościach. 

Kategoria urabialności III – V, sporadycznie VII. 

Rejon 3 – charakteryzujący się w morfologii formą rozległej doliny o wysokościach bezwzględnych 

rzędu 240 – 260 m n.p.m. włączając w to formy przejściowe. Czwartorzędowe podłoŜe miąŜszości kilku 

do kilkunastu metrów budują grunty rzeczne i wodno-lodowcowe w postaci gruntów piaszczystych 

średnio zagęszczonych podścielonych lub przewarstwionych gruntami mało spoistymi w postaci glin,  

a częściej pyłów o zróŜnicowanej konsystencji. Woda gruntowa poziomu czwartorzędowego występuje 

na całym obszarze rejonu geotechnicznego. Zwierciadło na ogół swobodne, moŜe być naporowe gdzie 

warstwą napinającą są przewarstwienia gruntów spoistych zalegających wśród piasków. Poziom 

wodonośny tego rejonu podlega okresowym wahaniom związanym z warunkami atmosferycznymi. 

Roboty ziemne prowadzone w tym rejonie będą wymagać odwodnienia w przewadze metodą igłofiltrów.  

Tabela 2.2.3.-1: Zestawienie ilości, lokalizacja otworów geologicznych oraz kwalifikacja do rejonów 

Lp. Miejscowość Ilość otworów Rejon 

1 Smyków 19 1,2,3  
2 Królewiec 5 2,3 
3 Salata 6 1,2 
4 Zastawie 4 3 
5 Królewiec Poprzeczny 4 3 
6 Piaski Królewieckie 8 3 
7 Adamów - Matyniów 2 3 
8 Adamów 12 3 

 

W obrębie przedmiotowego obszaru występują dwa horyzonty wodonośnie: 

a) Triasowo-Jurajski związany z utworami wietrzelinowymi lub skalistymi. Jest to poziom o znaczeniu 

gospodarczym dla miejscowości Smyków i ujmowany jest studniami kopanymi oraz wierconymi.  

b) Czwartorzędowy – ma znaczenie podrzędne, związany jest z utworami piaszczysto-Ŝwirowymi. 

Charakteryzuje się w większości zwierciadłem swobodnym, lokalnie napiętym, gdzie warstwą 

napinającą są grunty spoiste, przy czym stabilizacja zwierciadła następuje na ogólnym poziomie 

wodonośca czwartorzędowego. Poziom ten charakteryzuje się okresowym wahaniem horyzontu 

związanym głównie z reŜimami atmosferycznymi, co ma wpływ na zmienną wydajność ujęć tego 

horyzontu. Jakość wody poziomu czwartorzędowego nie jest najlepsza w związku, z czym 

miejscowości będące przedmiotem opracowania zostały zwodociągowane i zaopatrywane są z ujęć 
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triasowo-jurajskich natomiast dotychczasowe ujęcia zasobów czwartorzędowych wykorzystywane są 

tylko do celów gospodarczych.  

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono, Ŝe teren planowanej inwestycji 

charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi, które pozwalają na bezpośrednie posadowienie 

rurociągów kanalizacyjnych. W przypadku konieczności posadowienia obiektów poniŜej poziomu wody 

gruntowej naleŜy zaprojektować odwodnienie wykopów metodą: 

� drenaŜu lub igłofiltrów w przypadku konieczności uzyskania depresji do 1,0 m 

� igłofiltrów w przypadku konieczności uzyskania depresji 1,0 – 2,0 m 

� studni depresyjnej w przypadku konieczności uzyskania depresji powyŜej 2,0m 

Miejsca lokalizacji pompowni charakteryzują się następującymi warunkami geotechnicznymi: 

⇒ pompownia P6 – Adamów  

� najbliŜszy otwór nr 28 

� podłoŜe gruntowe budują utwory piaszczyste – piaski średnie oraz pył piaszczysty  

� woda gruntowa stwierdzona została na rzędnej 242,7 m npm  

⇒ pompownia P6a – Adamów 

� najbliŜszy otwór nr 26 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony piaskiem drobnym i średnim 

� woda gruntowa na poziomie 241,05 m npm 

⇒ pompownia P6c – Piaski Królewieckie 

� najbliŜszy otwór nr 17 

� podłoŜe gruntowe budują piasek średni oraz pył popielaty 

� poziom wody gruntowej na rzędnej 245,55 m npm  

⇒ pompownia P6d – Piaski Królewieckie  

� najbliŜszy otwór nr 18 

� podłoŜe gruntowe budują glina piaszczysta oraz pył 

� poziom wody gruntowej na rzędnej 245,4 m npm 

⇒ pompownia P6e – Adamów 

� najbliŜszy otwór nr 29 

� podłoŜe gruntowe buduje piasek średni 

� poziom wody gruntowej na rzędnej 242,45 m npm 

⇒ pompownia P6f – Królewiec 

� najbliŜszy otwór nr 14 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony piaskiem średnim, gliną pylasta 

oraz pył piaszczysty 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 242,4 m npm 

⇒ pompownia P6g – Adamów 
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� najbliŜszy otwór nr 23 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony piaskiem średnim i pyłem 

popielatym 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 248,4 m npm  

⇒ pompownia P11 – Królewiec 

� najbliŜszy otwór nr 46 

� podłoŜe gruntowe budują piaski średnie z przewarstwieniami i pył piaszczysty z domieszką 

piasków 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 245,0 m npm 

⇒ pompownia P11a – Zastawie 

� najbliŜszy otwór nr 10 

� podłoŜe gruntowe budują glina piaszczysta Ŝółta przewarstwiona piaskiem gliniastym oraz pył 

popielaty 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 246,2 m npm 

⇒ pompownia P11b – Salata 

� najbliŜszy otwór nr 4 

� podłoŜe gruntowe budują piaski: gliniasty próchniczy, średni szaro-Ŝółty oraz gliniasty 

przewarstwiany glina piaszczystą 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 264,4 m npm 

⇒ pompownia P16 – Smyków 

� najbliŜszy otwór nr 48 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany ziemno-kamienisty podścielony piaskiem 

średnim i gliniastym z przewarstwieniami gliny piaszczystej, oraz glina piaszczysta 

� nie występuje woda gruntowa  

⇒ pompownia P16a – Smyków 

� najbliŜszy otwór nr 51 

� podłoŜe gruntowe budują piasek średni, glina piaszczysta przechodząca w piasek gliniasty oraz 

piasek średni przechodzący w rumosz kamienisty z wypełnieniem piaszczystym 

� woda gruntowa występuje na rzędnej 287,2 m npm 

⇒ pompownia P11c – Smyków 

� najbliŜszy otwór nr 36 

� podłoŜe gruntowe buduje nasyp niekontrolowany podścielony gliną piaszczystą przewarstwioną 

piaskiem gliniastym, ił wietrzelinowy z zawartością rumoszu skalnego oraz iłołupek z okresu 

piaskowca  

� woda gruntowa występuje na rzędnej 253,3 m npm 
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2.1.4 Informacja o eksploatacji górniczej 

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego ani w obszarze wpływów eksploatacji 

górniczej. 

2.1.5 Tereny podlegające ochronie 

Planowana do realizacji inwestycja nie leŜy w granicach obszaru NATURA 2000 ani w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie, w związku z czym nie będzie źródłem niekorzystnego oddziaływania na te 

obszary. 

W obszarze inwestycji znajdują się następujące tereny i obiekty objęte ochroną na podstawie z ustawy z 

dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody: 

• Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (cały teren gminy znajduje się w obrębie 

tego obszaru), 

• głaz narzutowy w Królewcu (pomnik przyrody nieoŜywionej) przy drodze krajowej nr 74 (z uwagi na 

lokalizację głazu narzutowego oraz rodzaj niezbędnych prac nie wystąpi niekorzystne oddziaływanie 

na ten obiekt), 

Realizacja inwestycji nie będzie niekorzystnie wpływać na ww. obszar chronionego krajobrazu. 

Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje się jedno ujęcie wody pitnej w Smykowie przy Ośrodku 

Zdrowia. Realizacja inwestycji nie będzie miała niekorzystnego wpływu na to ujecie.  

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Smyków” (oprac. czerwiec 2000 r.), na terenie objętym inwestycją brak stanowisk 

archeologicznych.  

W obszarze lokalizacji projektowanej kanalizacji nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

 
2.1.6 Strefa przemarzania gruntu 

Gmina Smyków znajduje się w środkowo-wschodniej części Polski, gdzie głębokość przemarzania gruntu 

wynosi 1,0  m poniŜej poziomu terenu 

2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu 

W rozwiązaniach projektowanej kanalizacji uwzględniono uzgodnienia dokonane z Inwestorem  

i dysponentami terenu oraz szczegółowe wymagania określone przez Inwestora w warunkach 

technicznych według pisma z dn. 28.11.2011; znak B-2220//8.8./2011. 

Sieć kanalizacji w większości przypadków zlokalizowana została (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem) 

na terenach naleŜących do osób fizycznych, wzdłuŜ pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych. 

Projektowane kolektory grawitacyjne są zlokalizowane moŜliwie blisko zabudowań, często biegną po obu 

stronach drogi. Jednak ze względu na istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie 

posesji oraz uzgodnienia z właścicielami działek, projektowane kolektory w niektórych przypadkach będą 

przebiegać w pasach drogowych. 
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Na obszarze objętych planowaną inwestycją przewiduje się wykonanie czterech przekroczeń przez drogę 

krajową nr 74 (odcinki kanalizacji w pasie drogowym drogi krajowej ujęte są w odrębnym projekcie 

budowlanym dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wydawanego przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego).  

Z uwagi na mocno zróŜnicowane uształtowanie i konieczność optymalizacji zagłębienia kanalizacji 

zlokalizowano 13 pompowni ścieków na ciągach kanalizacyjnych, oraz 9 przydomowych pompowni 

ścieków: 

- etap I – pompownie nr P11c; P16, przydomowa pompownia PD3, 

- etap II  – pompownie nr P11; P11a, przydomowa pompownia nr PD10, 

- etap III – pompownie nr P11b, przydomowa pompownia nr PD4, 

- etap IV – pompownie nr P6; P6a; P6b; P6e; P6g, P6f, przydomowa pompownia PD2, 

- etap V – pompownie nr P6c, 

- etap VI – pompownie nr P16a, przydomowa pompownia PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 

Zaprojektowano równieŜ dwa przekroczenia przez rzeki (pod dnem): 

- etap IV – przekroczenie przez rzekę Czarna Taraska w miejscowości Adamów (ozn.: W-1, w km 

7+524), 

- etap V – przekroczenie rzeki Modrzewinka w miejscowości Piaski Królewieckie (ozn.: W-2, w 

km 0+915). 

Na obszarze planowanej inwestycji występują tereny zmeliorowane, przez które będzie przebiegać 

projektowana kanalizacja sanitarna. Przewiduje się wykonanie około 22 przekroczeń przez rowy 

melioracyjne o głębokości od 0,2 m do 1,6 m, które będą wykonane metodą przewiertu lub przecisku 

sterowanego z zastosowaniem rury ochronnej (przewiertowej)  

 

Nowymi elementami uzbrojenia terenu po wykonaniu inwestycji będą: 

1) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w tym: 

– przyłącza grawitacyjne wraz z instalacją wewnętrzną z PVC-U; Dz160:, 

– rurociągi grawitacyjne z PVC-U; Dz200: 

– rurociągi tłoczne z PE; Dz63÷160 

– studnie rozpręŜne (betonowe), Dw = 1,0 m, 

– studnie kanalizacyjne (betonowe), Dw = 1,0 m 

– studnia kanalizacyjna (betonowa), Dw = 1,2 m, 

– studnie kanalizacyjne (betonowe), Dw = 0,6 m, 

– studnie kanalizacyjne niewłazowe (tworzywowe), Dw = 0,425 m 

– studnie na przyłączach kanalizacyjnych; niewłazowe (tworzywowe), Dw = 0,425 m, 

2) Pompownie ścieków (13 szt.) z szafkami zasilająco-sterowniczymi, z szafkami złącz kablowo-

pomiarowych (przyłącza elektryczne – zakres PGE Dystrybucja S.A. RZE Końskie), 

3) Kable elektryczne do zasilania pompowni, 
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2.2.1. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem etapów realizacji inwestycji 

Zestawienie długości projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla 

poszczególnych etapów realizacji inwestycji przedstawiono poniŜej: 

 
Etap I – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 4961,7 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 – przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 1633,6 

Rurociągi tłoczne PE Dz160 mb. 1253,6 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 239,4 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 85,9 

Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną  szt. 85 

 

Etap II – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 6287,3 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 – przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 4222,5 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 53,4 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 895,4 

Rurociągi tłoczne PE Dz125 mb. 1585,5 

Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną  szt. 188 

 

Etap III – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 2740,5 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 999,1 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 107,2 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 209 

 Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 50 

 

 Etap IV – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz200 - kanały  mb. 4741,1 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 2105,1 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 32,5 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 2040,9 

Rurociągi tłoczne PE Dz110 mb. 763,3 

 Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 94 

 

 

 Etap V – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz200 - kanały  mb. 1609,5 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 544,8 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb. 286,9 

 Przyłączą wraz z instalacją wewnętrzną  szt. 29 

 

Etap VI – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 
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Etap VI – kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz200 - kanały mb. 1426,4 

Rurociąg grawitacyjny PVC–U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 278,8 

Rurociągi tłoczne PE Dz63 mb. 234,3 

Rurociągi tłoczne PE Dz90 mb 205,6 

 Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 23 

2.2.2. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej dla całej inwestycji 

Zestawienie długości projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla całej 

inwestycji przedstawiono poniŜej: 

Kanalizacja sanitarna Jedn. Ilość 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz200 - kanały  mb. 21766,5 

Rurociąg grawitacyjny PVC –U Dz160 - przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną mb. 9783,9 

Rurociągi tłoczne PE Dz63; Dz90; Dz110; Dz125; Dz160 mb. 7553,0 

Przyłącza wraz z instalacją wewnętrzną szt. 469 

 
2.3. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkownika projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia. 

Budowa sieci kanalizacyjnej naleŜy do typowych inwestycji liniowych, które mają istotne, pozytywne 

znaczenie dla ochrony środowiska z uwagi na uzyskany efekt ekologiczny, natomiast niekorzystne 

oddziaływanie na środowisko w tym wypadku jest znikome, moŜe wystąpić, w ograniczonym zakresie  

w trakcie realizacji robót. 

Projektowana inwestycja polega na skanalizowaniu części gminy Smyków, która jeszcze nie posiada sieci 

kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja umoŜliwi odbiór ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych, 

uŜyteczności publicznej i firm do systemu kanalizacji sanitarnej i odprowadzenie ścieków do istniejącej 

kanalizacji w miejscowości Matyniów (gm. Smyków), która odprowadza ścieki sanitarne do istniejącej, 

funkcjonującej (od września 2011 r.) oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza (gm. Smyków). 

Realizacja przedsięwzięcia umoŜliwi: 

• poprawę stanu środowiska poprzez znaczną redukcję ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do 

ziemi poprzez nieszczelne szamba, nielegalne odpływy z szamb, 

• eliminację na stałe tych zagroŜeń poprzez zbudowanie systemu kanalizacyjnego i zlikwidowanie 

szamb i wylotów nie posiadających pozwoleń wodnoprawnych, 

• eliminację zagroŜeń sanitarnych występujących na terenach nie skanalizowanych, 

• likwidację występującej często, przy sprzyjających temu warunkach atmosferycznych uciąŜliwej, 

emisji odorów, 

• spełnienie standardów ekologicznych Unii Europejskiej i krajowych poprzez zebranie ścieków, 

doprowadzenie ich do oczyszczalni. 

Na etapie budowy wykonane będą roboty ziemne, budowlano-montaŜowe, w czasie których przewiduje 

się wystąpienie okresowego, krótkotrwałego pogorszenia stanu elementów środowiska, głównie poprzez: 
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• emisję pyłu w czasie robót ziemnych, 

• pogorszenie klimatu akustycznego związane z pracą sprzętu mechanicznego, 

• wytwarzanie odpadów, 

• utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na drogach jak i w ruchu pieszym, 

• utrudnienia w swobodnym dostępie do poszczególnym posesji, 

• tymczasowe zajęcie terenu dla potrzeb budowy. 

Oddziaływania te wystąpią lokalnie, będą krótkotrwałe i odwracalne. 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, lokalizację i zakres koniecznych do wykonania robót nie wystąpią 

oddziaływania na środowisko, które by wymagały zakwalifikowania jako znaczące, wymagające 

szczegółowej analizy i oceny. 

Dla zminimalizowania oddziaływania na środowisko w trakcie wykonywania robót wymagane jest 

zastosowanie następujących zabezpieczeń, rozwiązań organizacyjnych, technicznych: 

– przed rozpoczęciem robót naleŜy opracować szczegółowy plan i harmonogram robót, 

– roboty powinny być prowadzone odcinkami z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego po ich 

ukończeniu, 

– zastosowanie do robót wyłącznie sprawnego sprzętu, 

– wydzielenie odpowiednio utwardzonego miejsca na sprzęt budowlany oraz materiały budowlane, 

– powstałe podczas budowy odpady naleŜy gromadzić w kontenerach, w specjalnie do tego celu 

przygotowanych miejscach lub bezpośrednio odwozić do miejsca unieszkodliwiania lub odzysku, 

– materiały do budowy kanałów powinny posiadać wymagane aprobaty techniczne oraz 

dopuszczenia do stosowania, 

– pomieszczenia socjalne dla pracowników powinny być wyposaŜone w sanitariaty lub zastosować 

przenośne sanitariaty. 

Planowana do realizacji inwestycja nie leŜy w granicach obszaru NATURA 2000 ani w bezpośrednim 

jego sąsiedztwie, w związku z czym inwestycja nie będzie źródłem niekorzystnego oddziaływania na te 

obszary. 

Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje się jedno ujęcie wody pitnej w Smykowie przy Ośrodku 

Zdrowia. Z uwagi na rodzaj inwestycji nie nastąpi niekorzystne oddziaływanie na to ujęcie. 

Na pozostałym obszarze gminy, poza zasięgiem potencjalnego oddziaływania inwestycji, występują dwa 

ujęcia wód:  

− w Przyłogach w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 2 km, 

− w Stanowiskach w kierunku zachodnim w odległości ok. 2 km. 

Inwestycja będzie realizowana na terenie znajdującym się poza granicami obszaru wysokiej ochrony wód 

podziemnych oraz poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych. 

Zgodnie z informacją zawartą w dokumencie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Smyków” (oprac. czerwiec 2000 r.), na terenie objętym inwestycją brak stanowisk 

archeologicznych.  

Nie wyklucza się konieczności wycinki pojedynczych drzew o wieku poniŜej 5 lat. 
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Inwestor posiada wydaną przez Wójta Gminy Smyków decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  

z dn. 23.04.2012; znak OŚ.R 6220.08.2012. Zgodnie z tą decyzją nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

3.1 Bilans ścieków 

Ilość odprowadzanych ścieków z budynków obliczono na podstawie przeciętnych norm zuŜycia wody na 

jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zuŜycia wody (Dz.U.2002.8.70).  

Na przedmiotowym obszarze przewaŜa zabudowa zagrodowa oraz mieszkalnictwo jednorodzinne.  

Jednostkowe zuŜycie wody po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej przyjęto jak dla gospodarstwa 

domowego wyposaŜonego w wodociąg, ubikację i łazienkę z lokalnym źródłem ciepłej wody  

qjedn = 100 l/d/osobę.  

Do obliczeń ilości ścieków przyjęto 3,5 osoby na budynek oraz 20% infiltracji wód gruntowych. 

Ilości ścieków podane tabeli 3.1-2 uwzględniają tylko ilości ścieków odprowadzane z istniejących 

budynków, nie uwzględniają natomiast rozbudowy oraz ścieków odprowadzanych w przyszłości  

z działek dla których jest zaprojektowane przyłącze, na których planuje się w najbliŜszym czasie budowę 

domu mieszkalnego. 

Potrzebne obliczenia ilości ścieków sporządzono na podstawie następujących wzorów: 

przepływ średni dobowy Qśrd = il. osób * qjedn(ść) [m
3/d], 

przepływ maksymalny dobowy Qmaxh = Qśrd * Nhmax [l/s] 

współczynnik nierównomierności godzinowej: Nhmax= 1 + 
258,0)/(

7,2

slQdsr
 

W bilansie ścieków uwzględniono równieŜ ścieki pochodzące z instytucji, których budynki będą 

podłączone do projektowanej kanalizacji sanitarnej: 

Tabela 3.1-1: Zestawienie instytucji, których budynki będą podłączone do projektowanej kanalizacji 

Instytucje Jednostki 
odniesienia Qśrd [m3/d] Qhmax [dm3/s] Etap Zlewnia 

pompowni 

Urząd Gminy 
Smyków 

72 os. 1,3 0,05 I P11c 

Szkoła Podstawowa 
w Królewcu 

228 os. 6,9 0,26 II P11 

Ubojnia Drobiu --- 30 0,54 III P11b 

Tabela 3.1-2 Bilans ścieków z podziałem na etapy 

Liczba przyłączy do działek 
zabudowanych 

Liczba 
mieszkańców/jednostek 

odniesienia 

Qśrd  

 [m3/d] 
Qhmax  

 [dm3/s] 

Etap I 
83 290,5 34,9 1,85 

Urząd Gminy Smyków 72 1,3 0,05 
RAZEM ETAP I: 36,2 1,90 

Etap II  
179 626,5 75,2 3,42 

Szkoła Podstawowa w Królewcu 228 6,9 0,26 
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RAZEM ETAP II: 82,1 3,68 
ETAP I + ETAP II: 118,3 5,58 

Etap III  
48 168 5,8 0,45 

Ubojnia drobiu --- 30 0,54 
RAZEM ETAP III:  35,8 0,99 

ETAP I + ETAP II + ETAP III 154,1 6,57 
ETAP IV 

87 304,5 36,6 1,92 
ETAP I + ETAP II + ETAP III + ETAP IV 190,7 8,49 

ETAP V  
26 91 11,0 0,74 

ETAP I + ETAP II + ETAP III + ETAP IV + ETAP V  201,7 9,23 
ETAP VI  

22 77 9,3 0,65 
ETAP I + ETAP II + ETAP III + ETAP IV + ETAP V + ET AP VI  211,0 9,88 

 

Z powyŜszej tabeli wynika, iŜ po realizacji wszystkich sześciu etapów projektu średnia dobowa ilość 

ścieków będzie wynosiła 211,0 [m3/d], natomiast maksymalny godzinowy przepływ będzie na poziomie 

9,9 [dm3/s]. 

Dla doboru pompowni ścieków przewidzianych do budowy w ramach projektowanej kanalizacji przyjęto 

następujące załoŜenia: 

- jednostkowe zuŜycie wody 100 l/d/osobę.  

� wzrost ilości ścieków w przyszłości w wyniku budowy nowych domów na przedmiotowym obszarze w 

ilości 10% w stosunku do stanu obecnego, 

� 4 osoby na budynek mieszkalny, 

� uwzględniono ścieki odprowadzane z budynków, których planuje się budowę w najbliŜszym czasie, 

dla których zaprojektowano juŜ przyłącze (w większości właściciele posiadają pozwolenia na budowę). 

Wyniki obliczeń ilości ścieków dla poszczególnych pompowni zestawiono w tabeli 3.1-3. 

Tabela 3.1-3 Zestawienie ilości dopływających ścieków do poszczególnych pompowni 

Dopływ do pompowni 
Qśrd Qmaxh 

Oznaczenie 
pompowni 

m3/d l/s 

Etap realizacji 
pompowni 

Uwagi 

P6 57,52 4,77 IV 
Wspólny rurociąg z 

pompownią P11c; L=712m, 
P6a 45,38 3,84 IV Przyjmuje ścieki z P6g 
P6b 23,23 1,8 IV Przyjmuje ścieki z P6f i P6c 
P6c 19,54 1,51 V  
P6e 3,17 0,29 IV  
P6f 2,11 0,21 IV  
P6g 26,37 2,67 IV Przyjmuje ścieki z P6b 
P11 167,48 7,00 II Przyjmuje ścieki z P11a i P11b 
P11a 12,14 0,81 II  

P11b 33,66 0,69 III 
Przyjmuje ścieki z ubojni 

drobiu 

P11c 230,33 10,95 I 
Wspólny rurociąg z 

pompownią P6 L=712m 
P16 31,15 1,98 I Przyjmuje ścieki z P16a 
P16a 14,26 0,92 VI  
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UWAGA: podane w powyŜszej tabeli ilości ścieków dotyczą stanu docelowego inwestycji (po 

wykonaniu wszystkich etapów). 

Końcowymi pompowniami są P6 i P11c, stąd wynika, iŜ średni dobowy przepływ ścieków, po 

uwzględnieniu załoŜeń dotyczących rozbudowy, będzie wynosił 287,9 m3/d, natomiast maksymalny 

godzinowy przepływ będzie na poziomie 15,7 dm3/s. 

3.2 Obliczenia hydrauliczne 

a). Kanały grawitacyjne PVC Dz200: 

⇒ średnica wewnętrzna                188.2 mm 
⇒ spadki:                     0,5% ÷10,9 % 
⇒ prędkości przepływu:                0,11 m/s ÷ 1,2 m/s 
⇒ przepustowość kanału przy maksymalnym napełnieniu:   25,02 l/s ÷ 65,3 l/s 
⇒ przepływy rzeczywiste:               0,014 l/s ÷ 10,0 l/s 

b). Rurociągi tłoczne: 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11c:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 160 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       16,7 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   1,1 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P16:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       6,27 l/s  
⇒ prędkość przepływu:   1,27 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 125 × 7,4 mm 
⇒ przepływ:       8,87 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,93 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11a:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       4,17 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,90 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P11b:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       4,5 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,91 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 110 × 6,6 mm 
⇒ przepływ:       8,15 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   1,11 m/s 
⇒ średnica rurociągu:    Dz 160 × 5,4 mm 
⇒ prędkość przepływu:   0,55 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6a:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       4,08 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,85 m/s 
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• Rurociąg tłoczny z pompowni P6b:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       4,08 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,85 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6e:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       5,82 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   1,2 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6f:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       4,2 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,85 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6g:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       7,7 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   1,56 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P6c:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       4,7 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,95 m/s 

• Rurociąg tłoczny z pompowni P16a:  

⇒ średnica rurociągu:    Dz 90 × 5,4 mm 
⇒ przepływ:       3,95 l/s 
⇒ prędkość przepływu:   0,80 m/s 

3.3 Opis rozwiązań projektowanej kanalizacji 

3.3.1. Pompownie ścieków 

Zaprojektowano 13 pompowni ścieków, które będą obiektami podziemnymi w postaci szczelnych 

zbiorników wyposaŜonych po dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie z wewnętrzną instalacją, 

armaturą hydrauliczną i automatycznym systemem sterowania pomp. Pompy będą zasilane z szafek 

sterowniczych stanowiących wyposaŜenie pompowni. Pompownie będą posiadać włazy dostosowane do 

wymiarów pomp, krat koszowych i armatury oraz obsługi. 

Dopływ grawitacyjny do pompowni będzie zabezpieczony kratą koszową w zbiorniku pompowni  

lub kratami zabudowanymi w ostatniej studni przed pompownią oraz zasuwą noŜową umoŜliwiającą 

odcięcie dopływu na czas prac serwisowych. 

KaŜda pompownia będzie wyposaŜona w monitoring obejmujący kontrolę pracy poszczególnych 

pompowni, z moŜliwością przekazywania informacji w systemie GSM/SMS. 
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Wykaz projektowanych pompowni zawiera poniŜsza tabela: 

Tabela 3.3.1.-1: Wykaz pompowni ścieków 

Lp. 
Ozn. 

Pomp. 
Etap 

Nr ew. 
działki 

Właściciel 
działki  

Parametry 
pomp.: 
L[mm], 
D[mm],  
P2 [kW] 
P1[kW] 

Wysokość 
podn. 

[m SW] 

Qp 
[m3/s] 

WyposaŜenie 
dodatkowe- 

kraty 
koszowe 

Uwagi 

1. P11c I 7-91 
Gmina 

Smyków 

4900; 
2500; 
7,5 
9,0 

20,8 16,7 
2 szt. w 

zbiorniku 
 Pompownia 
nieprzejezdna 

2. P16 I 7-235 Prywatny 

6350; 
1500; 
5,5 
6,7 

20,3 6,27 

Zbiornik bez 
krat; kraty w 

studniach 
zlewczych 

Pompownia 
nieprzejezdna 

3. P11 II 3-429 
Gmina 

Smyków 

5200; 
2500; 

12 
14 

35,3 8,87 

2 szt. w 
zbiorniku; 

trzecia krata w 
studni zlewczej 

Pompownia 
nieprzejezdna 

4. P11a II 3-491 
Gmina 

Smyków 

5000; 
1200; 
5,5 
6,7 

20,7 4,17 
1 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

5. P11b III 12-93/5 

Ubojnia 
drobiu 

„EUROQR
” Spółka z 

o.o. 

4900; 
2500; 
2,6 
3,5 

8,8 4,5 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

6. P6 IV 1-489/1 
Gmina 

Smyków 

6300; 
2500; 

12 
14 

35,6 8,15 

2 szt. w 
zbiorniku; trzeci 
dolot ze studni 
SR7 bez kraty 

Pompownia 
nieprzejezdna 

7. P6a IV 1-247/1 Prywatny 

4900; 
2000; 
3,7 
5,1 

11,9 4,08 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 

nieprzejezdna 

8. P6b IV 3-559 
Gmina 

Smyków 

4900; 
2000; 
5,5 
6,7 

20,7 4,08 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

9. P6e IV 1-4 

Skarb 
Państwa 
Gmina 

Smyków 

3700; 
2000; 
5,5 
6,7 

20,4 5,82 
1 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

10. P6f IV 3-246 Prywatny 
5200 
2500; 
2,6 
3,5 

8,9 4,2 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 
przejezdna 

11. P6g IV 1-363/5 Prywatny 
5900 
1500; 
2,6 
3,5 

8,4 7,7 

Zbiornik bez 
krat; kraty w 

studniach 
zlewczych 

Pompownia 
przejezdna 

12. P6c V 3-625 
Gmina 

Smyków 

6550; 
1500; 
2,6 
3,5 

8,8 4,7 
Zbiornik bez 
krat; kraty w 

studni zlewczej 

Pompownia 
przejezdna 

13. P16a VI 7-293/1 Prywatny 
4400; 
2500; 
2,6 
3,5 

8,9 3,95 
2 szt. w 

zbiorniku 
Pompownia 

nieprzejezdna 

 
Projektowane zagospodarowanie terenu w obrębie pompowni stanowią: 

– zbiornik pompowni, typu nieprzejezdnego lub przejezdnego, 
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– sieci podziemne na terenie działki: rurociągi technologiczne (tłoczny, grawitacyjny, kabel 

elektryczny) 

– szafka złącza kablowo – pomiarowego (oznaczona jako ZKP na projekcie zagospodarowania terenu), 

stanowiąca część przyłącza elektrycznego, która naleŜy do zakresu PGE Dystrybucja S.A. RZE 

Końskie, 

– szafka zasilająco-sterownicza (oznaczona jako SZSP na planach sytuacyjnych) 

 
Wymagane parametry konstrukcyjno - materiałowe i eksploatacyjne dla pompowni: 

– zbiornik pompowni z kręgów betonowych B-45, wibroprasowanych, łączonych na uszczelkę 
elastomerową, dno pompowni zespolone z kręgiem betonowych, w ścianach zbiornika zabetonowane 
fabrycznie przejścia szczelne, 

– pompownie: P11c; P16; P11; P6; P6a; P16a w wersji nieprzejazdowej, 

– pompownia P11a; P11b; P6e; P6f; P6g; P6b; P6c w wersji przejazdowej, 

– pompy zatapialne do ścieków surowych, wirowe, odśrodkowe, o blokowej budowie, pracujące w 
zanurzeniu w ściekach, montowane w stopach sprzęgających, opuszczane po prowadnicach dwu 
rurowych, wirnik pompy: otwarty lub półotwarty o podwyŜszonej odporności na zatykanie i na 
piasek zawarty w ściekach, 

– sposób zabudowy pomp powinien umoŜliwiać ich wymianę bez powodowania przestojów pracy 
pompowni, pompy powinny być zawieszone na prowadnicach dwururowych umoŜliwiających 
zamocowanie pompy w stopie (gnieździe) sprzęgającym lub jej wyciągnięcie za pomocą łańcucha,  

– wyposaŜenie: zawór zwrotny kulowy z wyczystką umoŜliwiającą dostęp do kuli zaworu; zasuwa 
odcinająca z miękkim uszczelnieniem klina;  nasada płucząca wraz z zaworem odcinającym;  

– elementy metalowe to jest: orurowanie z elementami złącznymi, pomost roboczy, drabinka 
zejściowa, włazy, łańcuch do pomp oraz czujników poziomu oraz deflektor muszą być wykonane ze 
stali nierdzewnej, 

– wyposaŜenie w kompletną szafę zasilająco-sterowniczą z podwójnymi drzwiami, 2 kominki 
wentylacyjne, system sterowania (praca automatyczna, praca ręczna),  

– pompownia bezobsługowa, wyposaŜona w system monitoringu stanów pompowni oparty na 
modemie GPRS/SMS, 

– zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp i przelewem, 

– odczyt poziomu ścieków powinien odbywać się za pomocą za pomocą pływaków,  

– wyposaŜenie pompowni w system alarmowy, antywłamaniowy (sygnał świetlny i dźwiękowy), 

– praca pomp musi odbywać się naprzemiennie, sterowana za pomocą sondy hydrostatycznej,  
a w przypadku jej awarii za pomocą zamontowanych sygnalizatorów poziomu (pływaków), 

– wymagana dostawa pompowni z wyposaŜeniem w kraty koszowe na wszystkich dolotach lub wraz z 
studniami zlewnymi z kratami koszowymi;  krata koszowa o minimalnych wymiarach 300x300x300 
mm; wykonana ze stali nierdzewnej; do kaŜdej kraty koszowej zamontowany właz i prowadnica 
umoŜliwiające usuwanie skratek; rozmieszczenie krat koszowych wg tabeli 3.3.1.-1 i  3.3.1.1.-1. 

– wymagania dla układu sterowania: wyłącznik główny(sieć/agregat), wyłącznik przeciwporaŜeniowy, 
róŜnicowoprądowy dla kaŜdej pompy, przełącznik rodzaju sterowania automatyczne/ręczne, czujniki 
kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, 
amperomierze, przemienność pracy pomp, niejednoczesność rozruchu pomp, niejednoczesność 
wyłączania pomp, zabezpieczenie zwarciowe i przeciąŜeniowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
świetlno-dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo 
robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z 
termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, sterownik GPRS, monitoring 
GPRS, 
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– kaŜda pompownia musi być wyposaŜona w urządzenie łagodnego rozruchu, 

– zakres dostawy pompowni: kompletny, w tym fundament i konstrukcja wsporcza dla szafki 
zasilająco-sterowniczej, zakres dostawy musi obejmować równieŜ montaŜ pompowni oraz rozruch 

 

Zbiorniki pompowni naleŜy posadowić na podbudowie wykonanej z podsypki grubości 15 cm 

zagęszczonej i warstwy chudego betonu grubości 5 cm. Po ustawieniu zbiornika naleŜy go obsypać 

piaskiem warstwą szerokości 50 cm i zagęścić do 98÷100% (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

Zabudowę pompowni naleŜy wykonać zgodnie z szczegółowymi wymaganiami dostawcy pompowni. 

 
Zasilanie pompowni ścieków 

Linie kablowe, zasilające poszczególne pompownie, zaprojektowane zostały w układzie sieci typu TN-C, 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącym jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego, są zaciski na listwie 

zaciskowej , za układem pomiarowo-rozliczeniowym w  kierunku instalacji odbiorcy. 

Wszystkie złącza kablowo-pomiarowe ZKP (oprócz istniejącego złącza ZKP-2 Boisko Orlik) 

zaprojektowane zostaną i wykonane przez dostarczyciela energii elektrycznej – PGE Dystrybucja S.A., 

równieŜ w układzie sieci typu TN-C, z wykorzystaniem rozłączników bezpiecznikowych  

i wyłączników nadmiarowo-prądowych. 

RównieŜ zasilanie poszczególnych złączy ZKP ze słupów linii napowietrznych nN zaprojektowane 

zostanie i wykonane przez dostarczyciela energii elektrycznej – PGE Dystrybucja S.A. 

Zasilanie pompowni ścieków P11c, według ustaleń Inwestora, przewidziano z istniejącego złącza 

kablowo-pomiarowego ZKP-2 Boisko (Orlik) .  

Zasilanie elektryczne pompowni ścieków stanowi przedmiot odrębnego projektu budowlanego nr 

89/CT/11-PB/E1. 

3.3.1.1. Studnie zlewcze 

Ze względu na brak moŜliwości montaŜu  wymaganej ilości krat koszowych w pompowni ścieków 

(ograniczone wymiary zbiornika pompowni), kraty koszowe projektuje się do zabudowy w ostatniej 

studni przed pompownią, w tzw. studniach zlewczych. 

 

Wykaz studni zlewczych wraz z pompowniami przedstawia poniŜsza tabela: 

Tab. 3.3.1.1.-1 Parametry studni z kratami koszowymi 

Rzędna dna wlotu do studni 

 zabezpieczonego kratą koszową 

Rzędna dna 
wlotu 1 

Rezędna dna 
wlotu 2 

Rzędna dna 
wlotu 3 

Rzędna terenu Ozn. 
Studni 

m npm m npm 

Etap/pompownia 

S180a 242,53 243,46 242,25 247,00 

ETAP V;  
przeznaczona dla 
zabezpieczenia 
pompowni P6c 



 

 33

Rzędna dna wlotu do studni 

 zabezpieczonego kratą koszową 

Rzędna dna 
wlotu 1 

Rezędna dna 
wlotu 2 

Rzędna dna 
wlotu 3 

Rzędna terenu Ozn. 
Studni 

m npm m npm 

Etap/pompownia 

S90 247,37 247,16 244,73 249,40 

S115 247,37 247,01 - 249,28 

ETAP IV;  
przeznaczona dla 
pompowni P6g 

S343 242,25 - - 245,70 
ETAP II;  

przeznaczona dla 
pompowni P11 

S770a 271,78 274,77 - 276,37 

S810 275,10 - - 277,70 

S779 273,62 274,26 - 277,06 

ETAP I;  
przeznaczona dla 
pompowni P16 

 

Kraty koszowe naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. 

Zbiornik studni zlewczej naleŜy obsypać piaskiem, warstwą o szerokości 50 cm. Obsypkę zagęścić do 

98 ÷ 100 %. 

3.3.1.2. Zasuwy odcinające 

Zasuwy odcinające przewidziano do zabudowy dla potrzeb prac konserwacyjnych w trakcie eksploatacji 

oraz ewentualnych napraw sieci. 

Zaprojektowano zabudowę zasuw odcinających (z obudową i skrzynką uliczną): 

• na kaŜdym, grawitacyjnym wlocie do pompowni 

• przy przekroczeniach pasa drogowego drogi krajowej (po obu stronach drogi) 

Lokalizacja zasuw odcinających przedstawiona jest w części graficznej na projekcie zagospodarowania 

terenu oraz na rysunkach  profili podłuŜnych rurociągów. 

Zasuwy odcinające naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. 

3.3.2. Pompownie przydomowe 

Ze względu na konieczność zmniejszenia głębokości posadowienia kanalizacji w miejscach z płytko 

występującą skałą piaskowca oraz miejscach nisko połoŜonych względem projektowanych kolektorów, 

dopuszczono, w uzgodnieniu z Inwestorem, zastosowanie przydomowych pompowni ścieków. 

Przydomowe pompownie ścieków, będą zbiornikami podziemnymi, monolitycznymi z PE; 

wyposaŜonych w jedną pompę zatapialną z wewnętrzną instalacją, armaturą hydrauliczną. Pompa będzie 

zasilana z podlicznika właściciela działki lub uŜytkownika pompowni. 
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Tabela 3.3.2.-1: Wykaz przydomowych pompowni ścieków 

Lp. Ozn. Etap 
Nr ew. 
działki 

Właściciel 
działki 

Parametry pomp. 
L[mm], D[mm],  

P2 [kW] 
P1[kW] 

1.  PD2 IV 3-555 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
2.  PD3 I 7-239 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
3.  PD4 III 12-56 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
4.  PD5 VI 7-300/2 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
5.  PD6 VI 7-300/1 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
6.  PD7 VI 7-299/2 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
7.  PD8 VI 7-295 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
8.  PD9 VI 7-294/3 Prywatna 2250; 800; 0,9; 1,4 
9.  PD10 II 3-445 Prywatna 3150; 1000; 0,9; 1,4 

 

Wymagane parametry konstrukcyjno - materiałowe i eksploatacyjne: 

• ze względów eksploatacyjnych wszystkie pompownie przydomowe muszą być tego samego typu  
i dostarczone przez jednego dostawcę (producenta), 

• napięcie zasilania dla pompowni: 230 V,  

• pompa wyposaŜona w: 
– rozdrabniacz z hartowanej stali szlachetnej 1.4542 z regulacją szczeliny wirnika, 
– system pracy automatycznej w oparciu o czujnik hydrostatyczny zabudowany w korpusie 

pompy, bez zewnętrznego układu sterowania, 
– czujnik suchobiegu zamontowany w obudowie pompy, w system autokalibracji,  sterownik 

zabudowany wewnątrz pompy;  
– wbudowane wewnętrzne zabezpieczenie przed: suchobiegiem, zablokowaniem, przepięciem, 

zbyt niskim napięciem, przeciąŜeniem, zbyt wysoką temperaturą silnika, 
– bezobsługowe trwale nasmarowane łoŜyska toczne,  
– zintegrowany system umoŜliwiający regulację prześwitu wirnika bez konieczności 

demontowania zespołu pompy i uŜywania specjalnych narzędzi, 
– połączenie korpusu silnika z komorą wirnika za pomocą pierścienia zaciskowego ze stali 

nierdzewnej zapewniające demontaŜ bez uŜycia narzędzi, 
– dwa wyłączniki termiczne w uzwojeniu stojana, 
– funkcję: autokalibracji po kaŜdym cyklu pracy, opóźnienia załączenia pompy po awarii 

spowodowanej brakiem zasilania, ochrony przed zablokowaniem, "after-run" (odprowadzanie 
piany), "załącz - wyłącz" pompę, alarm wysokiego poziomu, alarm poziomu suchobiegu,   

• wyposaŜenie pompowni w: urządzenie łagodnego startu,  alarmową sygnalizację akustyczną i 
optyczną,    

• klasa izolacji silnika F (155º C),  

• moŜliwość obrotu silnika względem obudowy o 180º, 

• elementy złączne ze stali nierdzewnej, 

• moŜliwość pracy w temperaturze  60ºC przez co najmniej 3 minuty, 

• klasa szczelności IP 68 zgodna z norma IEC 60 529. 

• wlot kablowy ze stali nierdzewnej hermetycznie uszczelniony poliuretanem, 

• pompownia niewymagająca szafki zasilająco-sterowniczej, dopuszcza się pompownię z szafką 
zasilająco-sterowniczą po uzgodnieniu z Inwestorem i właścicielem posesji, na której pompownia 
jest zlokalizowana,   
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• zakres dostawy pompowni: kompletny, zakres dostawy musi obejmować równieŜ montaŜ pompowni 
oraz rozruch. 

 

Wytyczne zabudowy zbiornika: zbiornik pompowni naleŜy obsypać piaskiem, warstwą o szerokości 

50 cm. Obsypkę zagęścić warstwami do 98 ÷ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

Zabudowę zbiornika naleŜy wykonać z dotrzymaniem szczegółowych wymogów dostawcy pompowni. 

Zasilanie elektryczne przydomowych pompowni ścieków stanowi przedmiot odrębnego projektu 

budowlanego nr 89/CT/11-PB/E2. 

3.3.3. Studnie kanalizacyjne 

Na kanałach grawitacyjnych, w miejscach zmiany kierunku przepływu ścieków, w miejscach włączeń 

kanałów bocznych i przyłączy, na odcinkach prostych w odległościach ok. 50 ÷ 100 m, projektuje się 

studnie kanalizacyjne betonowe, są to studnie przepływowe, połączeniowe, kaskadowe oraz studnie 

rozpręŜne.  

W miejscach gdzie zmiana kierunku przepływu ścieków jest mniejsza bądź równa 5,50 oraz występuje 

brak moŜliwości zastosowania studni kanalizacyjnych (brak zgody właściciela działki; istniejące 

zagospodarowanie terenu) dopuszcza się stosowanie dwuzłączek nastawnych, łączonych na fabryczne 

zamontowaną uszczelkę dwuelementową Sewer-Lock.  

Na przyłączach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne niewłazowe z rur karbowanych,  

z tworzywa sztucznego z PE o średnicy Dw= 0,425 m.  

Projektuje się zastosowanie studni kanalizacyjnych:  

1) Studnie włazowe średnicy Dw = 1,0 m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, łączonych 

na uszczelkę elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane przejścia szczelne 

2) Studnie włazowe rozpręŜne średnicy Dw = 1,0m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, 

łączonych na uszczelkę elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane 

przejścia szczelne 

3) Studnia włazowa rewizyjna dla połączenia rurociągów tłocznych KT11c (etap I) i KT6 (etap IV) 

średnicy Dw = 1,2m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, łączonych na uszczelkę 

elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane przejścia szczelne.  

4) Studnie niewłazowe średnicy Dw = 0,6 m z kręgów betonowych B-45 wibroprasowanych, 

łączonych na uszczelkę elastomerową, dno zespolone z kręgiem; fabrycznie zamontowane 

przejścia szczelne 

5) Studnie PE niewłazowe z rury karbowanej Dw = 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze 

zwieńczeniem włazem Ŝeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla 

włazów studzienek PE. 

Zwięczenie studni kanalizacyjnych betonowych: 

– w przypadku studni o średnicy Dw=1,0 m zlokalizowanych w pasach drogowych poza jezdnią, 

przewidziano wykonanie ze zwęŜką DN 1000 oraz włazem typu cięŜkiego klasy D400, 
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– w przypadku studni o średnicy Dw=1,0 m zlokalizowanych w jezdni, zwieńczenie przewidziano do 

wykonania z pierścieniem odciąŜającym, płytą pokrywową na pierścień odciąŜający oraz włazem 

typu cięŜkiego klasy D400, 

– w przypadku studni o średnicy Dw=1,0 m zlokalizowanych w pozostałych terenach, przewidziano  

wykonanie ze zwęŜką DN 1000 względnie z bet. płytą pokrywową zaopatrzonej w właz typu 

cięŜkiego klasy D400 dopuszcza się stosowanie włazów Ŝeliwnych klasy B125, 

– w przypadku studni o średnicy Dw = 0,6 m, przewidziano zwieńczenie w formie pierścienia 

betonowego pod właz Ŝeliwny typu cięŜkiego klasy D400 dopuszcza się stosowanie pokrywy 

betonowej w pasach zieleni. 

Na przyłączach kanalizacji grawitacyjnej projektuje się zastosowanie studzienek niewłazowych jako 

studnie PE niewłazowe z rury karbowanej Dw = 0,425m z kinetą prefabrykowaną, ze zwieńczeniem  

z włazem Ŝeliwnym klasy B125 osadzonym za pomocą teleskopowego adaptera dla włazów studzienek 

PE. 

Studnie kanalizacyjne naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy.  

3.3.4. Rurociągi grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne, główne i boczne, zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN8, Dz200 łączonych 

kielichowo na fabryczne zamontowaną uszczelkę dwuelementową Sewer-Lock, będą układane z min. 

spadkiem, w kierunku pompowni, wynoszącym 0,5 %. Rury kielichowe będą układane kielichami  

w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków, na wyrównanym podłoŜu, na podsypce. 

Przyłącza grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S, SN8, Dz160 łączonych kielichowo na 

fabryczne zamontowaną uszczelkę dwuelementową Sewer-Lock, będą układane z min. spadkiem,  

w kierunku kanału, wynoszącym 1,0 %÷1,5 %.  

Zakres dokumentacji inwestycyjnej obejmuje cały odcinek przyłącza grawitacyjnego wraz z częścią 

instalacji wewnętrznej, która pozwoli na bezpośrednie podłączenie budynku mieszkalnego do 

projektowanej kanalizacji sanitarnej. 

MontaŜ rur naleŜy wykonywać w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 

Zestawienie długości rurociągów grawitacyjnych znajduje się w punkcie 2.3.1. i 2.3.2 

3.3.5. Rurociągi tłoczne 

Minimalną głębokość ułoŜenia załoŜono wg głębokości przemarzania gruntu w tym rejonie; minimalna 

głębokość rurociągu powinna być taka Ŝeby przykrycie rury wynosiło co najmniej 1 metr. Rurociągi  

Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana kierunku) naleŜy łączyć za pomocą 

złączek elektrooporowych (kolana; trójniki;); kolana bose naleŜy łączyć za pomocą muf 

elektrooporowych. Pozostałe miejsca dopuszcza się łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe. 

MontaŜ rur musi odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 
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Rurociągi tłoczne z pompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy Dz90÷160; 

rurociągi tłoczne z pompowni przydomowych zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 

Dz63. Zestawienie długości rurociągów tłocznych znajduje się w punkcie 2.3.1. i 2.3.2. 

3.4 SKRZYśOWNIA ORAZ ZBLI śENIA Z ISTNIEJ ĄCYM UZBROJENIEM  

3.4.1. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego 

 
Uzbrojenie terenu lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: 

• sieci podziemne:  

– sieć wodociągowa administrowana przez Urząd Gminy Smyków, 

– sieć elektroenergetyczna administrowana przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział SkarŜysko-

Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie, 

– telekomunikacyjna, administrowana przez Telekomunikację Polską, Pion Technicznej Obsługi 

Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie. 

• napowietrzne linie elektroenergetyczne i oświetleniowe, administrowane przez PGE Dystrybucja 

S.A., Oddział SkarŜysko-Kamienna, Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie, 

• napowietrzne linie telekomunikacyjne, administrowane przez Telekomunikacja Polska, Pion 

Technicznej Obsługi Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie, 

• urządzenia melioracji wodnych – sieć drenarska i rowy melioracji wodnych szczegółowych, 

administrowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.  

Budynki podłączone są do sieci wodociągowej, wody opadowe odprowadzane są rowami połączonymi  

z fragmentami kanalizacji deszczowej. 

Ścieki sanitarne z budynków (w rejonach nie posiadających kanalizacji) odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych (tzw. szamb).  

3.4.2. Wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań oraz zbliŜeń do istniejącej sieci 
wodociągowej 

Roboty wykonywane w pobliŜu istniejącej sieci wodociągowej w odległości mniejszej niŜ 1,2 m 

mierzonej pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacyjnej, a skrajnią istniejących przewodów 

wodociągowych oraz w miejscach skrzyŜowań, muszą być wykonane pod nadzorem przedstawiciela 

zarządcy sieci wodociągowych z wykonaniem zabezpieczenia sieci wodociągowej.  

Zabezpieczenie sieci wodociągowej obejmuje: 

dla zbliŜenia lub skrzyŜowania projektowanego rurociągu kanalizacyjnego z istniejącym wodociągiem: 

- wykonanie ręczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji wodociągu,  

- podwieszenie przewodu wodociągowego do konstrukcji nośnej wykonanej z belki drewnianej lub 

stalowej, 

- wykonanie izolacji termicznej dla istniejącego wodociągu (w przypadku koniecznym) 

dla zbliŜenia projektowanych studni kanalizacyjnych do istniejącego wodociągu: 

- wykonanie ręczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji wodociągu, 
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- zabudowanie ścianki szczelnej z grodzicy winylowej GW-580 gr. 7 mm w obrysie wykopu o 

wymiarach ok. (1,5÷2,0) × (1,5÷2,0 m), ściankę przy istn. wodociągu zabudować równolegle do 

wodociągu w odległości nie mniejszej jak 0,2 m od jego zewn. powierzchni, głębokość zabudowy 

ścianek: ok. 1.5 m poniŜej projektowanego posadowienia studni, wykop naleŜy wykonać z 

pełnym rozparciem na wysokości 0.5 m od górnej krawędzi ścianek; po zabudowie studni trzy 

ścianki naleŜy zdemontować, ściankę przy wodociągu naleŜy pozostawić w ziemi. 

Miejsca zbliŜeń projektowanych rurociągów kanalizacji do istn. wodociągu, dla których wymagane jest 

wykonanie robót wg ww. warunków są szczegółowo opisane w części graficznej na arkuszach projektu 

zagospodarowania terenu. 

3.4.3. Wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań oraz zbliŜeń do istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej 

 
Roboty wykonywane w pobliŜu istniejących kabli teletechnicznych w odległości mniejszej niŜ 1,0 m 

mierzonej pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacyjnej, a skrajnią istniejących kabli oraz  

w miejscach skrzyŜowań, muszą być wykonane pod nadzorem przedstawiciela zarządcy sieci  

z wykonaniem zabezpieczenia istniejących kabli teletechnicznych rurą osłonową typu AROT PS110A.  

Zabezpieczenie kabli teletechnicznych obejmuje:  

– wykonanie ręczne wykopu kontrolnego w celu lokalizacji kabla, 

– montaŜ rury osłonowej na istn. kablu teletechnicznym - końcówki rury osłonowej muszą sięgać co 

najmniej 1 m od skrajni proj. sieci kanalizacyjnej. 

Miejsca gdzie wymagane jest wykonanie robót wg ww. warunków są szczegółowo wskazane w części 

graficznej na arkuszach projektu zagospodarowania terenu (jako rura ochronna typu AROT PS110A). 

Ponadto roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i wymaganiami przywołanymi 

poniŜej (na podstawie wymagań określonych przez Telekomunikacja Polska, Pion Technicznej Obsługi 

Klienta Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Krakowie): 

⇒ w miejscach skrzyŜowań i zbliŜeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne 

wykonywać ręcznie z zachowaniem ostroŜności, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, pod ścisłym nadzorem TP S.A. 

⇒ w trakcie budowy istniejące (odkryte) urządzenia telekomunikacyjne w miejscach zbliŜeń  

i skrzyŜowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami 

dzielonymi PS 110A, 

⇒ całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca. 

3.4.4. Wymagania dotyczące wykonania skrzyŜowań oraz zbliŜeń do istniejącej sieci elektrycznej 

Roboty wykonywane w pobliŜu napowietrznych linii energetycznych, w odległości mniejszej niŜ 3 m  

w przypadku linii niskiego napięcia oraz mniejszej niŜ 5m w przypadku linii średniego napięcia (6kV lub 

15kV) licząc od skrajnego przewodu muszą być wykonywane ręcznie lub sprzętem mechanicznym  
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o maksymalnej wysokości w połoŜeniu pracy (wysięgu pionowym) spełniającym warunki określone  

w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), to jest zachowania odległości 

najwyŜej połoŜonego elementu sprzętu od najniŜszego przewodu linii: 

– większej niŜ 0,7 m dla linii niskiego napięcia  

– większej niŜ 1,4 m dla linii średniego napięcia ( 6kV lub 15kV) 

Miejsca, dla których wymagane jest wykonanie robót wg ww. warunków są szczegółowo opisane  

w części graficznej na arkuszach projektu zagospodarowania terenu. 

Ponadto roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją rysunkową i wymaganiami przywołanymi 

poniŜej: 

⇒ odległości poziome: odległość pomiędzy rurą kanalizacyjną i kablem elektrycznym nie moŜe być 

mniejsza niŜ  0,6 m.  

⇒ skrzyŜowania:  

– odległość pionowa między rurociągiem, a kablem nie moŜe być mniejsza jak 0,8 m – przy 

średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza się odległość 0,5 m przy zastosowaniu rury 

osłonowej) i 1,5 m przy średnicy większej niŜ 250 mm   

– w miejscach skrzyŜowań projektowanych rurociągów kanalizacji z istniejącymi kablami 

elektrycznymi wymagane jest zabezpieczenie kabli rurą ochronną o długości po 0,5 m po 

obydwóch stronach skrzyŜowania, w projekcie przyjęto rury o długości po 1,0 m po obydwu 

stronach skrzyŜowania, przewidziano zastosowanie dwudzielnych rur typu Arrot A 110PS, 

– przekroczenia oraz zbliŜenia do kabli elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z normą: PN-

76/E-05125 

– całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem 

istniejących urządzeń elektroenergetycznych ponosi Wykonawca. 

W miejscu zbliŜenia projektowanej kanalizacji do słupa elektroenergetycznego na odległość mniejszą lub 

równą 1,2 m (mierzoną pomiędzy skrajnią projektowanego rurociągu, a krawędzią słupa lub podpory) 

naleŜy zabezpieczyć. Słupy w miejscach zbliŜeń w trakcie wykonywania robót moŜna zabezpieczyć 

poprzez: 

- zastosowanie przewiertu lub przecisku sterowanego. Długość rury ochronnej 

(przewiertowej) w miejscu zbliŜenia do słupa powinna wynosić, co najmniej 3,5 m. Środek 

rury przewiertowej powinien znajdować się na wysokości osi słupa, 

-  zastosowanie odciągów linowych. 

3.5 SKRZYśOWANIA ORAZ ZBLI śENIA Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI  

3.5.1. Projektowana kanalizacja sanitarna w pasach drogowych dróg gminnych 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie prywatnych posesji 

oraz uzgodnienia z właścicielami działek, projektowane kolektory w niektórych przypadkach będą 

przebiegać w pasach drogowych (wzdłuŜ drogi) dróg gminnych na odcinku: 
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– etap II  – około 1565 metrów w pasie drogowym drogi gminnej, poza jezdnią lub w jezdni (działka nr 

ew. 3-429 i 3-491), 

– etap III – około 700 metrów w pasie drogowym drogi gminnej, poza jezdnią lub w jezdni (działka nr 

ew. 12-59 i 12-83), 

– etap V – około 181 metrów w pasie drogowym drogi gminnej, poza jezdnią lub w jezdni (działka nr 

ew. 3-678), 

Kanalizacja umieszczona w pasach drogowych dróg gminnych będzie usytuowana w takiej odległości od 

krawędzi jezdni, która pozwoli na unikniecie uszkodzenia nawierzchni drogi, jednak w przypadku 

zabudowy studni kanalizacyjnych naleŜy przewidzieć odbudowę uszkodzonej nawierzchni w wyniku 

konieczności wykonania szerszego wykopu pod jej zabudowę.  

W przypadku lokalizacji odcinka projektowanej kanalizacji w odległości, która uniemoŜliwia wykonanie 

wykopu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni, naleŜy przewidzieć odbudowę uszkodzonej 

nawierzchni w wyniku. 

Przekroczenia poprzeczne przez drogi gminne (pasy drogowe) będą wykonywane techniką bez 

wykopową (przewiert lub przecisk sterowany) zachowując minimalną odległość, wynoszącą, co najmniej 

1,0 m pomiędzy wierzchem rury ochronnej (rury przewiertowej), a nawierzchnią jezdni.  

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg gminnych została 

zatwierdzona decyzją Wójta Gminy Smyków z dn. 18.07.2012,  zezwalającą na lokalizacje w pasach dróg 

gminnych i dróg dojazdowych do pól urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami 

urządzenia drogi lub potrzebami ruchu drogowego, znak: B.-5548.4.2012. 

3.5.2. Projektowana kanalizacja sanitarna w pasach drogowych dróg powiatowych 

Ze względu na istniejącą infrastrukturę, ukształtowanie terenu, zagospodarowanie prywatnych posesji 

oraz uzgodnienia z właścicielami działek, projektowane kolektory w niektórych przypadkach będą 

przebiegać w pasach drogowych (wzdłuŜ drogi) dróg powiatowych na odcinku: 

– etap I – około 680 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni (działka 

nr ew. 7-135 i 7-315), 

– etap II  – około 500 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni (działka 

nr ew. 3-313), 

– etap IV – około 120 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni 

(działka nr ew. 3-283; 1-454; 1-453), 

– etap VI – około 117 metrów w pasie drogowym drogi powiatowej, poza jezdnią lub w jezdni 

(działka nr ew. 7-315). 

Kanalizacja umieszczona w pasach drogowych dróg powiatowych będzie usytuowana w takiej odległości 

od krawędzi jezdni, która pozwoli na unikniecie uszkodzenia nawierzchni drogi, jednak w przypadku 

zabudowy studni kanalizacyjnych naleŜy przewidzieć odbudowę uszkodzonej nawierzchni w wyniku 

konieczności wykonania szerszego wykopu pod jej zabudowę.  
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W przypadku lokalizacji odcinka projektowanej kanalizacji w odległości, która uniemoŜliwia wykonanie 

wykopu bez naruszenia warstw konstrukcyjnych jezdni, naleŜy przewidzieć zastosowanie technik bez 

wykopowych posadowienia rurociągu (przewiert lub przecisk sterowany). 

Wszystkie przekroczenia poprzeczne przez drogi powiatowe i gminne (pasy drogowe) będą wykonywane 

techniką bez wykopową (przewiert lub przecisk sterowany) zachowując minimalną odległość, 

wynoszącą, co najmniej 1,0 m pomiędzy wierzchem rury ochronnej (rury przewiertowej), a nawierzchnią 

jezdni.  

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych dróg powiatowych została 

zatwierdzona decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich z dn. 01.08.2012 zezwalająca na 

umieszczenie urządzeń  infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w pasach drogowych 

dróg powiatowych, znak: Nr OD.5440/284/2012. 

3.5.3. Projektowana kanalizacja sanitarna w rejonie drogi krajowej nr 74 

Kanalizacja w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 ujęta jest w oddzielny projekcie budowlanym oraz 

objęta jest pozwoleniem na budowę wydawanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego.  

Odcinki kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 74 obejmują cztery przekroczenia 

poprzeczne: 

– przekroczenie DK-1 w km: 53+372, na działce o nr ewid. 7-112 (etap I);  

– przekroczenie DK-2 w km: 53+774, na działce o nr ewid. 7-112 (etap I);  

– przekroczenie DK-3 w km: 54+277, na działkach o nr ewid. 3-389; 7-112 (etap II); 

– przekroczenie DK-4 w km: 55+993, na działce o nr ewid. 3-389 (etap III).  

Przekroczenia drogi krajowej stanowią kanały grawitacyjne PVC o średnicy Dz200, które ułoŜone będą 

pod drogą krajową metodą przewiertu, kaŜdy w rurze ochronnej stalowej D2-U-ZM-A1-299×5,0-R 

odpowiednio: 

• dla DK-1: na odcinku ok. 18,55 m, ułoŜonej na głębokości 2,25 ÷ 2,36 m 

• dla DK-2: na odcinku ok. 22,7 m, ułoŜonej na głębokości 1,97 ÷2,10 m 

• dla DK-3: na odcinku ok. 19,55 m, ułoŜonej na głębokości 2,87 ÷ 2,97 m 

• dla DK-4: na odcinku ok. 21,2 m, ułoŜonej na głębokości 2,76 ÷ 2,84 m 

Na przekroczenia te uzyskano zezwolenie decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad; 

(Decyzja znak GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-435-5/12 w załącznikach do projektu budowlanego).  

Na odcinku ok. 170 m (etap I) oraz na odcinku ok. 110m (etap II), przewiduje się lokalizację rurociągu 

grawitacyjnego wraz z studniami w odległości, od jezdni drogi krajowej mniejszej niŜ wynika to z ustawy 

o drogach publicznych (art. 43). Na zbliŜenia te uzyskano zezwolenie decyzją Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad (Decyzja znak GDDKiA-O/Ki-Z3-jm-436-133/12 w Załącznikach do 

projektu budowlanego). 
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3.5.4. Przekroczenia rzek Czarna Taraska i Modrzewinka 

Przekroczenia rzeki Czarna Taraska oraz Modrzewinka projektowaną kanalizacją zostaną wykonane pod 

dnem rzek metodą przewiertu sterowanego. 

Przez rzekę Czarna Taraska oraz przez sąsiedni rów zostanie wykonane przekroczenie rurociągiem 

tłocznym z rury polietylenowej PE100 o średnicy Dz110 x 6,6 w rurze ochronnej stalowej Dz193,7 x 5,0 

na płozach jak przedstawiono na rys nr 89/T/11-PB1/W-1-1. 

Przez rzekę Modrzewinka zostanie wykonane przekroczenie rurociągiem tłocznym z rury polietylenowej 

PE100 o średnicy Dz90 x 5,4 oraz rurociągiem grawitacyjnym: rurą kielichową PVC-U SDR34, SN8, 

kl.S Dz200 x 5,9m. Rurociągi zostaną umieszczone w rurze stalowej Dz508 x 10 z zastosowaniem płozy 

do przepustu wielorurowego jak przedstawiono na rys 89/T/11-PB1/W-2-1. 

Dla poszczególnych miejsc przyjęto długość rury osłonowej w świetle skarpy i wynoszą: 

W-1: długość ok. 18,8 m 

W-2: długość ok. 10,3 m 

W ramach niniejszego opracowania uzyskano decyzję Starosty Koneckiego z dn. 20.09.2012 (znak: 

RO.6341.35.2012.LZ) udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Staporków na przekroczenie 

kanalizacja sanitarna tłoczną rzeka Czarna Konecka w km 73+320 i km 71+268 oraz rzeki Młynówka w 

km 1+107 pod następującymi warunkami: 

- dno rury osłonowej kanalizacji sanitarnej w miejscu przekroczenia w km 7+524 rzeki Czarna 

Taraska posadowione zostanie na rzędnej 238,05 m n.p.m. tj. min. 1,55 poniŜej dna rzeki w 

miejscu przekroczenia, 

- dno rury kanalizacji tłocznej w miejscu przekroczenia w km 0+915 rzeki Modrzewinki 

posadowione zostanie na rzędnej 243,20 m n.p.m. tj. min. 1,55 poniŜej dna rzeki w miejscu 

przekroczenia, 

- przekroczenie kanalizacją sanitarną grawitacyjną wykonane zostanie w tej samej linii, 

poniŜej kanalizacji tłocznej, 

- powiadomienia administratora cieków o rozpoczęciu i zakończeniu prac, 

- przywrócenia przyległych terenów do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, 

- inwentaryzację powykonawczą przesłać do administratora cieku. 

3.5.5. Przekroczenia rowów i przepustów 

Przekroczenia przez rowy melioracyjne o głębokości od 0,2 m do 1,6 m, będą wykonane metodą 

przewiertu lub przecisku sterowanego z zachowaniem minimalnej, pionowej odległości, pomiędzy 

wierzchem rury osłonowej (przewiertowej) a najniŜszą rzędną dna rowu w miejscu przekroczenia, 

wynoszącej z godnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i 

Urządzeń wodnych w Kielcach R.O. W Kielcach (pismo z 04.04.2012, znak SZMiUM.TE-RK-442a-

145/12): 

– 1,5 m w przypadku rowów melioracyjnych głębokości do 0,5 m, 

– 1,0 m w przypadku rowów melioracyjnych głębokości powyŜej 0,5 m. 
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Przekroczenia rowów zlokalizowanych w pasach drogowych projektuje się wykonać 

przewiertem/przeciskiem sterowanym lub wykopem otwartym. W przypadku wykopu otwartego na 

rurociągu naleŜy załoŜyć rurę ochronną, ewentualne uszkodzenia skarp, dna oraz terenów przyległych 

naleŜy przywrócić do stanu poprzedniego. 

3.5.6. Projektowana kanalizacja sanitarna w obszarach zdrenowanych 

Na obszarze planowanej inwestycji występują tereny zmeliorowane, przez które będzie przebiegać 

projektowana kanalizacja sanitarna.  

Na podstawie otrzymanego załącznika graficznego do pisma uzgadniającego (pismo z ŚZMiUW  

w Kielcach, znak ŚZMiUW.TE-RK-442a-199/12 z dnia 15.05.2012) zlokalizowano następujące obszary 

zdrenowane, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna: 

– Etap II – Królewiec Poprzeczny; teren działek o nr ewid.: 3-404; 3-403/3; 3-403/4; 3-403/1, 

– Etap II – Królewiec, teren działek o nr ewid.: 3-404; 3-403/3; 3-403/4; 3-403/1; 3-383/1; 3-384/1;  

3-382/4; 3-382/1; 3-380; 3-379; 3-378; 3-377; 3-375/1; 3-374; 3-372/2; 3-370; 3-369; 3-347/1;  

3-346; 3-345/1; 3-344/1; 3-336/3; 3-338/1; 3-334; 3-335/2; 3-333/1; 3-330/1; 3-329/7; 3-329/3;  

3-329/5; 3-327/1; 3-327/2; 3-326/1; 3-39/1; 3-38/1; 3-316/3; 3-321, 7-214/27-211/4; 7-212; 7-213/2; 

7-215/2; 7-215/4; 7-223; 7-210/3; 7-210/4; 7-210/1 

– Etap II – Smyków, teren działek o nr ewid.: 3-802/1; 3-803; 3-803. 

Przejścia kanalizacją sanitarną przez tereny zdrenowane naleŜy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi 

przez ŚZMiUW w Kielcach; pismo znak ŚZMiUW.TE-RK-442a-145/12 z dn. 04.04.2012: 

- przerwane rurociągi drenarskie naleŜy naprawić odcinkami rur PVC o odpowiedniej 

średnicy z zachowaniem odpowiedniego spadku 

- Inwestor poniesie odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wynikłe z powodu nie 

naprawienia bądź nieprawidłowego naprawienia uszkodzonych rurociągów drenarskich. 

DrenaŜ naleŜy odtworzyć z rur drenarskich PVC-U o wymiarach 160×144×50 mm (w przypadku 

odtworzenia zbieracza drenarskiego) lub 50×40×50 mm (w przypadku odtworzenia sączków 

drenarskich), z zachowaniem droŜności oraz spadków istniejących przewodów drenarskich. W przypadku 

gruntów gliniastych i pylastych, naleŜy zastosować rury drenarskie z filtrem z włókna kokosowego lub  

z geowłókniny; dopuszcza się równieŜ stosowanie obsypki stanowiącą warstwę filtracyjną. 

3.6  Wykonanie sieci kanalizacyjnych 

3.6.1. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia 

podziemnego za pomocą ręcznych przekopów kontrolnych, wykonywanych przy udziale właścicieli tego 

uzbrojenia. Trasy projektowanych kanałów naleŜy geodezyjnie wytyczyć w terenie. Pod projektowane 

rurociągi naleŜy wykonać wykopy liniowe, wąsko-przestrzenne o ścianach pionowych i szerokości 0,9 m 

(dla rur o średnicy do Dz=160 mm) i  1,0 m (dla pozostałych średnic). Na odcinkach gdzie przewidziano 

wspólne ułoŜenie rurociągów w jednym wykopie jego szerokość, przy ułoŜeniu dwóch rurociągów: 
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grawitacyjnego (Dz200) i tłocznego (Dz90 ÷ 125), będzie wynosić 1,5 ÷ 1,7 m. Szerokość wykopu  

o głębokości powyŜej 4,5 m powinna wynosić 1,1m 

Gmina Smyków znajduje się w strefie przemarzania do głębokości h= 1,0 m. Przykrycie rurociągu 

mierzone od powierzchni przewodu powinno wynosić minimum h= 1,0 m. 

Głębokości wykopów (z uwzględnieniem wymaganej podsypki piaskowej) wynoszą: 

– dla rurociągów grawitacyjnych: 1,30 ÷ 5,35 m (średnio: 3,20 m), 

– dla rurociągów tłocznych: 1,20 ÷ 2,5 m (średnio: 1,80 m). 

Przewiduje się prowadzenie prac ziemnych w wykopach umacnianych zaleŜnie od warunków 

lokalizacyjnych i gruntowych z zastosowaniem obudów pogrąŜalnych typu średniego (pmin=25kN/m2),  

rozparć indywidualnych wykopów (np. aŜurowych).  

W przypadku wystąpienia zawodnienia wykopu, wykop powinien być odwodniony, a rurociąg 

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliŜu budynków, poniŜej zwierciadła wody naleŜy 

stosować rozwiązania wykluczające moŜliwość usunięcia gruntu spod połoŜonych w pobliŜu obiektów, 

np. pełne szalunki, igłofiltry. Roboty naleŜy prowadzić krótkimi odcinkami.  

Na odcinkach przechodzenia pod poprzecznymi istniejącymi instalacjami, w ściance umocnienia wykopu 

wykonać przerwę i deskowanie wykopu uzupełnić deskowaniem indywidualnym. Istniejące uzbrojenie  

(przekraczane podkopem) będzie wymagało zabezpieczenia przez ich podwieszenie nad wykopem 

(sposób zaleŜny od rodzaju uzbrojenia). 

Po wykonaniu wykopów, dno naleŜy dokładnie oczyścić z kamieni oraz wyrównać do wymaganego 

spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów ustalonych przez geodetę.  

W przypadku bezpośredniego posadowienia w gruncie rodzimym, nośnym, rurociąg naleŜy posadawiać 

na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zagęszczanej do Is>0,92 (92 %). Obsyp boczny rur i zasyp 

(wyprowadzony min. 15 cm nad wierzch rury) zagęszczany do Is>98 % (wg zmodyfikowanej metody 

Proctora). Zasyp wykopu powyŜej tego poziomu zagęszczany do Is>98 % (w rejonach poza pasami 

drogowymi) lub Is=100% (w pasach drogowych).  

Na terenie objętym projektem występują  obszary z płytko występującą lita skałą piaskowca. Zestawienie 

objętości skały do odspojenia przedstawia poniŜsza tabela: 

 
Tabela 3.6.1,-1 Zestawienie objętości skały piaskowca do odspojenia 

ETAP I - kanalizacja ETAP III - kanalizacja  ETAP III- przył ącza ETAP IV-kanalizacja 

[m3] [m3] [m3] [m3] 
91 611,4 20,7 123,6 

 
W rejonach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuŜ dróg naleŜy na czas robót 

przewidzieć barierki o wysokości 1,0 m, w nocy oświetlone, mostki i kładki dla pieszych. Zajęty pod 

realizację kanalizacji pas drogowy powinien być oznakowany w myśl przepisów kodeksu drogowego. 

Dla odcinków kanalizacji zlokalizowanych w pasach drogowych, z uwagi na warunki komunikacyjne, nie 

dopuszcza się odkładania rozbieranych warstw i ziemi (urobku) w miejscu robót, naleŜy przyjąć 
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bezpośredni załadunek urobku na samochody i odwóz do rotacyjnego magazynu ziemi i materiałów, 

którego lokalizacja i organizacja podlega wcześniejszemu uzgodnieniu z Inwestorem.    

Teren po zasypaniu wykopów powinien zostać odtworzony do stanu pierwotnego. 

3.6.1.1. Przewierty 

Przekroczenia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać zgodnie z warunkami 

określonymi przez zarządców dróg. Przekroczenia wykonać metodą bezwykopową (przewiert sterowany 

lub przecisk). 

Metodę przewiertu lub przecisku sterowanego przewiduje się równieŜ zastosować w przypadkach gdy 

kanalizacja przebiega przez uŜytki leśne oraz przez tereny prywatne, których zagospodarowanie terenu 

jest niemoŜliwe lub bardzo trudne do przywrócenia do stanu pierwotnego. 

W rozwiązaniach szczegółowych projektowanej kanalizacji uwzględniono zidentyfikowane warunki 

geotechniczne, w tym obszary z płytko występującą pod poziomem terenu litą skałą piaskowca. 

W miejscach gdzie występuje płytko pod poziomem terenu lita skała piaskowca zrezygnowano z bez 

wykopowych technik posadowienia rurociągów, są to: 

– etap III – miejscowość Salata (obszar od działki nr ew. 12-56 do działki nr ew. 12-103/1), 

– etap VI – miejscowość Smyków – Ostre Górki (obszar pomiędzy działkami nr ew. 7-381 i 7-283 

oraz od działki nr ew. 7-296 do działki nr ew. 7-300/2). 

 

W miejscach ponad normatywnych zbliŜeń projektowanej kanalizacji do: 

– istniejących słupów elektrycznych, 

– krawędzi jezdni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych, 

– zewnętrznego obrysu fundamentów budynków mieszkalnych, 

– ogrodzeń, 

– drzew, 

załoŜono bezwykopowy sposób ułoŜenia rurociągów (przewiert lub przecisk sterowany). 

3.6.2. Wytyczne prowadzenia odwodnień wykopów 

 
Na odcinkach, gdzie rurociągi będą układane w obrębie nieprzepuszczalnych gruntów spoistych,  

a miąŜszość występującej powyŜej warstwy wodonośnej jest niewielka, odwodnienie moŜna prowadzić 

za pomocą bezpośredniego pompowania z dna wykopu, przy odpowiednim zabezpieczeniu jego ścian, na 

pozostałych odcinkach zaleca się prowadzenie odwodnienia za pomocą zestawów igłofiltrowych. 

W przypadku posadowienia projektowanych obiektów poniŜej piezometrycznego poziomu wody 

gruntowej naleŜy zaprojektować odwodnienie wykopów metodą: 

– igłofiltrów  z jednej strony wykopu w przypadku konieczności uzyskania depresji do 1 m, dopuszcza 

się zastosowanie drenaŜu, 

– igłofiltrów z obydwu stron wykopu w przypadku konieczności uzyskania depresji powyŜej 1 m 

Do zaprojektowania odwodnień przyjąć współczynnik filtracji k = 5 m/d. 
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Na podstawie dokumentacji geotechnicznej określono w poniŜszej tabeli spodziewany poziom wody 

gruntowej w wykopie dla poszczególnych zlewni i etapów realizacji: 

 
Tabela  2.2.3-1 Zestawienie długości wykopów do odwodnienia 

Etap 
Zlewnia 

pompowni 

Długość wykopu z 
poziomem wody 

poniŜej 1 [m] 

Długość wykopu z 
poziomem wody 
powyŜej 1 [m] 

Średnie zagłębienie 
wykopu 

  m m m 
I P11c 963 569 2,55 
II P11 3231,5 1639 2,6 
 P11a 887 0 2,1 

III P11  697 373 2,1 
 P11b 170 0 2,8 

P6 337 659 2,85 
P6a 1350 597 2,2 
P6b 747 168 2,4 
P6e 226 0 2,3 

IV 

P6g 521 60 3,0 
V P6c 41 472 2,9 
VI P16a 120 0 1,7 

 

3.6.3. Wykonanie rurociągów grawitacyjnych i tłocznych 

MontaŜ rurociągów moŜe odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z instrukcją producenta. 

Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niŜ kierunek przepływu ścieków.  

Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony denkiem. 

W miejscach złączy kielichowych naleŜy wykonywać dołki montaŜowe o głębokości ok. 10 cm dla 

umoŜliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka 

montaŜowego musi zapewnić nie przedostawanie się gruntu do wnętrza kielicha. 

Po ułoŜeniu odcinka rurociągu przewidzianego do zasypania naleŜy przeprowadzić próbę szczelności na 

infiltrację i eksfitrację wody. 

Rurociągi tłoczne naleŜy układać w linii i przy zachowaniu odpowiedniego spadku. Rury naleŜy ułoŜyć  

w linii prostej, bez załamań czy zwisów. 

W przypadku, gdy wykop jest za głęboki, naleŜy zastosować ręcznie ubitą podsypkę do minimalnej 

gęstości 90 % wg Proctora. KaŜdy odcinek rurociągu przed opuszczeniem do wykopu powinien być 

dokładnie przetarty, aby zagwarantować jego czystość. KaŜdy odcinek rurociągu naleŜy opuszczać 

oddzielnie. 

Niedopuszczalne jest stosowanie wadliwych rur i kształtek, w tym rur z uszkodzeniami mechanicznymi 

powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej. 

Wszelkie kąty lub zagięcia rurociągu – pionowe czy poziome – powinny być odpowiednio zakotwione 

(aby uniknąć jakichkolwiek przesunięć) z uŜyciem odpowiednich kotw betonowych, lub im 

równowaŜnych. 
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Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana kierunku) naleŜy łączyć za pomocą 

złączek elektrooporowych (kolana; trójniki;); kolana bose naleŜy łączyć za pomocą muf 

elektrooporowych. Pozostałe miejsca dopuszcza się łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe.  

Przed zasypaniem wykonanego kanału naleŜy przeprowadzić próby szczelności. 

3.6.4. Zabudowa studni, pompowni i przydomowych pompowni ścieków 

Studnie naleŜy montować i zabudować zgodnie z wytycznymi i wymaganiami dostawcy. Studnie 

posadowić na płaskim ubitym podłoŜu wykonanym z piasku. Grubość podsypki powinna wynosić, co 

najmniej 10 cm. Dennice posadowić z uwzględnieniem wymaganych rzędnych. Po zmontowaniu studni 

naleŜy je obsypać piaskiem, warstwą o szerokości 40 ÷ 50 cm. Obsypkę zagęścić do 98 ÷ 100 % (wg 

zmodyfikowanej metody Proctora). 

Przewidziane do zastosowania pompownie naleŜy posadawić zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 

dostawcy pompowni. Zbiorniki naleŜy posadowić na fundamencie składającym się z podsypki grubości 

15 cm zagęszczonej i warstwy chudego betonu grubości 5 cm. Po ustawieniu zbiornika naleŜy go obsypać 

piaskiem warstwą szerokości 50 cm i zagęścić do do 98 ÷ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

MontaŜ wyposaŜenia pompowni wraz z instalacją elektryczną pomiędzy szafką zasilająco-sterowniczą  

i pompownią stanowi zakres robót dostawcy pompowni. 

Posadowienie pompowni przydomowych naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi i wymaganiami 

dostawcy; obsypkę piaskową o szerokości 40 ÷ 50 cm wokół zbiornika pompowni zagęścić do 

98 ÷ 100 % (wg zmodyfikowanej metody Proctora). 

Linie kablowe, zasilające poszczególne pompownie, zaprojektowane zostały w układzie sieci typu TN-C, 

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, stanowiącym jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego, są zaciski na listwie 

zaciskowej , za układem pomiarowo-rozliczeniowym w  kierunku instalacji odbiorcy. 

Wszystkie złącza kablowo-pomiarowe ZKP (oprócz istniejącego złącza ZKP-2 Boisko Orlik) 

zaprojektowane zostaną i wykonane przez dostarczyciela energii elektrycznej – PGE Dystrybucja S.A., 

równieŜ w układzie sieci typu TN-C, z wykorzystaniem rozłączników bezpiecznikowych  

i wyłączników nadmiarowo-prądowych. 

RównieŜ zasilanie poszczególnych złączy ZKP ze słupów linii napowietrznych nN zaprojektowane 

zostanie i wykonane przez dostarczyciela energii elektrycznej – PGE Dystrybucja S.A. 

 
3.7 Instalacje elektroenergetyczne 

• Zapotrzebowanie mocy (pompownie ścieków) ogółem:  ok. 39,8 kW 

• Zapotrzebowanie mocy (przydomowe pompownie ścieków) ogółem:  ok. 12,6 kW 

• Projektowane rozwiązania branŜy elektrycznej przedstawiono w wydzielonych projektach:  

– Zasilanie elektryczne pompowni ścieków: P11c, P16 (etap I); P11, P11a (etap II); P11b (etap III); 

P6, P6a, P6b, P6e, P6f, P6g (etap IV); P6c, (etap V), P16a (etap VI) – projekt nr 89/CT/11-PB/E1 

– Zasilanie elektryczne przydomowych pompowni ścieków: PD3 (etap I); PD10 (etap II); PD4  

(etap III);  PD2 (etap IV); PD5, PD6, PD7, PD8, PD9 (etap VI) projekt nr 89/CT/11-PB/E2, 
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3.8 Zatrudnienie 

Projektowana kanalizacja nie wymagają stałej obsługi.  

Przewiduje się okresową kontrolę eksploatacyjną (serwisową) pompowni.  

 

3.9 Warunki zasilania w media i odprowadzenia ścieków 

a). Energia elektryczna 

Warunki zasilania w energię elektryczną określają wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział 

SkarŜysko-Kamienna, RZE Końskie – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: 

– Nr 00712/2012 z dn. 13.08.2012, dla pompowni P16 (etap I), 

– Nr 00715/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P11 (etap II), 

– Nr 00714/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P11a (etap II), 

– Nr 00713/2012 z dn. 17.08.2012, dla pompowni P11b (etap III), 

– Nr 00710/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6 (etap IV), 

– Nr 00722/2012 z dn. 13.08.2012, dla pompowni P6a (etap IV), 

– Nr 00721/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6b (etap IV), 

– Nr 00718/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6e (etap IV), 

– Nr 00717/2012 z dn. 10.08.2012, dla pompowni P6f (etap IV), 

– Nr 00716/2012 z dn. 04.09.2012, dla pompowni P6g (etap IV), 

– Nr 00720/2012 z dn. 23.07.2012, dla pompowni P6c (etap V), 

– Nr 00711/2012 z dn. 13.08.2012, dla pompowni P16a (etap VI), 
 
Pompownia P11c (etap I) będzie zasilana w energię elektryczną z istniejącego zestawu kablowo-

pomiarowego (boisko Orlik), oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu  (Arkusz 2/16) jako  

ZKP-2. 

 
b). Woda pitna 

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie będzie generować zapotrzebowania na wodę pitną.  

 
c). Ścieki sanitarne 

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie będzie generować ścieków sanitarnych, ani przemysłowych.  

 
Poza wyszczególnionymi powyŜej nie występuje zapotrzebowanie na inne media.  

3.10 Charakterystyka energetyczna obiektów 

Zakres inwestycji nie obejmuje budowy obiektów kubaturowych.  

Zestawienie mocy elektrycznej  zamieszczono w pkt. 3.2. 

3.11 Dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie 

A. Zapotrzebowanie wody, ilości i sposób odprowadzania ścieków 

Eksploatacja kanalizacji nie wymaga zuŜywana wody pitnej.  

Eksploatacja  kanalizacji nie generuje ścieków sanitarnych ani przemysłowych. 
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B. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Eksploatacja projektowanej kanalizacji nie będzie źródłem emisji gazów lub pyłów do powietrza 

atmosferycznego.  

C. Rodzaje wytwarzanych odpadów 

W czasie eksploatacji zasadniczo nie będą wytwarzane odpady.  

D. Emisja hałasu 

Potencjalnym źródłem hałasu podczas eksploatacji mogą być pompy w pompowniach ścieków. 

Przewidziano do zastosowania pompy zatapialne, zabudowane  poniŜej poziomu terenu, w zbiornikach 

pompowni, emisja hałasu nie będzie źródłem odczuwalnego oddziaływania akustycznego.   

Poziom hałasu, w czasie pracy pompowni ścieków, nie będzie powodował niekorzystnego, 

ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na tereny podlegające ochronie akustycznej.   

3.12 Warunki BHP 

Podczas prowadzenia robót ziemnych i montaŜowych naleŜy przestrzegać ogólne zasady bezpieczeństwa  

i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów, instrukcji BHP. Wszelkie prace powinny 

być wykonywane przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Za przestrzeganie przepisów BHP 

odpowiedzialny jest Kierownik budowy. 

W szczególności naleŜy stosować wymagania i zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, (Dz.U.2003.47.401). 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zagroŜenia bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające 

z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montaŜowych w terenie zabudowanym, w tym: 

• przy wykonywaniu głębokich wykopów: konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie 

bezpiecznych zejść do wykopów,  

• przy rozładunku cięŜkich materiałów,  

• składowanie materiałów naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp,  

w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,  

• przy transporcie wewnętrznym cięŜkich materiałów prefabrykowanych z miejsca składowania do 

miejsca montaŜu wymagane jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie,  

• przy pracach prowadzonych na całej szerokości ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy 

jednoczesnym braku moŜliwości wyeliminowania obecności osób trzecich wystąpi konieczność 

właściwego przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 

ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 

przygotowania mostków pozwalających na dojście do posesji,  

• ponadto szczególnej uwagi ze względu na występujące zagroŜenia wymagają równieŜ roboty 

budowlane przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefabrykowanych oraz prowadzenie prac 

elektrycznych przy zgrzewaniu i prace spawalnicze. 

Przy pracach wykonawczych i eksploatacyjnych naleŜy stosować wymagania podane w następujących 
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rozporządzeniach: 

• Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 

(Dz.U.1993.96.437), 

• Ministra Gospodarki z dn. 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych (Dz.U.2000.40.470), 

• Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313), 

• Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

• Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),  

• Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650). 

 

4. OPINIA GEOTECHNICZNA 

W grudniu 2011 r., w ramach „Dokumentacji geotechnicznej dla projektu budowlanego i wykonawczego 

budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, 

Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie”, w celu zbadania warunków geotechnicznych na 

przedmiotowym obszarze, wykonano 60 odwiertów głębokości 2,5 m ÷ 5,0 m. Zestawienie ilości  

i lokalizacji otworów geologicznych przedstawia poniŜsza tabela: 

Tabela 4-1: Zestawienie ilości, lokalizacja otworów geologicznych  

Lp. Miejscowość Ilość otworów 

1 Smyków 19 
2 Królewiec 5 
3 Salata 6 
4 Zastawie 4 
5 Królewiec Poprzeczny 4 
6 Piaski Królewieckie 8 
7 Adamów – Matyniów 2 
8 Adamów 12 

 

Na podstawie ww. dokumentacji geotechnicznej określa się następujące warunki geotechniczne:   

• dokumentowany teren charakteryzuje się prostymi warunkami geotechnicznymi, 

• warunki gruntowe i ich parametry geotechniczne pozwalają na bezpośrednie posadowienie ciągów 

kanalizacyjnych, 

• strefa przemarzania Hz = 1,0 m, którą naleŜy zachować przy posadowieniu. 

• w trakcie realizacji zapewnić obsługę geotechniczną budowy, 
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• kategoria urabialności gruntu jest zróŜnicowana ze względu na występowanie na terenie 

przeznaczonym pod inwestycję, trzech rejonów (opisanych w punkcie 2.2.3): 

- Rejon 1:  VII ÷ VIII, 

- Rejon 2:  IV ÷ VI, 

- Rejon  3:  II ÷ III. 
 
Uwzględniając proste warunki geotechniczne, rodzaj, sposób i głębokość posadowienia przewidzianej do 

zabudowy sieci kanalizacji sanitarnej określa się kategorię geotechniczną obiektu jako drugą kategorię 

geotechniczną. 

 

5. NORMY I PRZEPISY ZWI ĄZANE 

• Ustawa z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U.1993.96.437) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upowaŜniających do ich wydawania (Dz.U.2004.249.2497 z późn. zm.) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 – wydane przez –
COBRTI INSTAL 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
przy urządzeniach i  instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912), 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 
do wody 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i budowa 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm 
zuŜycia wody (Dz.U.2002.8.70) 

• PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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6. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA (BIOZ) 

 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla miejscowości  
Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie,  
Adamów, Piaski Królewieckie  

   

Inwestor:  

GMINA SMYKÓW  
Smyków 91 
26-212 Smyków 

  

  

  
Imi ę i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 
   
mgr inŜ. Ludwik Wilk                      121/79

ul. Jubileuszowa 26/3 

41-500 Chorzów  
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6.3 Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres inwestycji obejmuje: 

a) rurociągi grawitacyjne, przyłącza grawitacyjne, studzienki kanalizacyjne, studzienki 

przyłączeniowe, studnie rozpręŜne, 

b) rurociągi tłoczne wraz z armaturą, 

c) przekroczenia kanalizacją cieków wodnych, w tym: 

– przekroczenia przez rzek Czarna Taraska i Modrzewinka zgodnie Pozwoleniem Wodno 

Prawnym wydanym przez Starostę Koneckiego z dn. 27.09.2012 znak: 

RO.6341.53.2012.L: 

• przekroczenie przez rzekę Czarna Taraska w miejscowości Adamów: rurociąg tłoczny,  

przewiert sterowany (ETAP IV),  

• przekroczenie rzeki Modrzewinka w miejscowości Piaski Królewieckie: rurociąg tłoczny 

oraz grawitacyjny (oba w jednej rurze ochronnej), przewiert sterowany (ETAP V), 

– przekroczenia przez rowy melioracyjne zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 

przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Rejonowy 

Oddział w Kielcach z dn. 04.04.2012, znak SZMiUM.TE-RK-442a-145/12 – wykonanie 

metodą przewiertu Istniejący stan zagospodarowania terenu 

d) pompownie ścieków (13 szt.), wraz z szafkami zasilająco sterowniczymi pompowni oznaczonymi  

w projekcie zagospodarowania  terenu (część graficzna) jako: SZSP, 

e) szafki złącz kablowo-pomiarowych (oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu jako ZKP), 

stanowiące część przyłącza elektrycznego, która naleŜy do zakresu PGE Dystrybucja S.A. RZE 

Końskie), 

f) przydomowe pompownie ścieków (9 szt.) 

g) kable zasilania elektrycznego (ułoŜone w ziemi) pompowni oraz przydomowych pompowni 

ścieków. 

Kolejność robót przy budowie sieci kanalizacyjnych: 

– przygotowanie barierek, tablic informacyjnych, 
– wytyczenie trasy odcinków kanalizacji, 
– przekopy kontrolne dla lokalizacji uzbrojenia, 
– roboty ziemne – wykopy pod projektowaną kanalizację, 
– deskowanie pionowych ścian wykopów wraz z rozparciem, 
– roboty montaŜowe, 
– próby szczelności, 
– zasypywanie wykopów,  
– plantowanie terenu, 
– przywracanie terenu budowy do stanu pierwotnego, 
– uprzątnięcie terenu budowy. 

6.4 Wykaz istniejących obiektów podlegających rozbiórce 

Zakres inwestycji nie obejmuje obiektów przewidzianych do rozbiórki. 
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6.5 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

• Wykonywanie robót w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu: kabli elektrycznych, 

kabli teletechnicznych oraz w pobliŜu napowietrznych linii słupowych, 

• Wykonywanie robót w pasach drogowych lub w sąsiedztwie dróg, 

• Wykonywanie robót w rejonie przekroczeń przez rzeki. 

6.6 Przewidywane zagroŜenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas realizacji 
robót 

• Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez umocowania ścian – niebezpieczeństwo 

zasypania ziemią, 

• Brak zejścia do wykopu – niebezpieczeństwo upadku z wysokości, 

• Uszkodzenie sieci elektrycznej – niebezpieczeństwo poraŜenia prądem, 

• Brak pomostów, barierek z poręczami dla pieszych – niebezpieczeństwo wpadnięcia ludzi do 

wykopu, 

• Niewłaściwe zabezpieczenie wykopów w godzinach wieczorowo-nocnych – niebezpieczeństwo 

wpadnięcia do wykopów osób będących w pobliŜu. 

6.7 Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych  

Pracodawca nie moŜe dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a takŜe znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia  

w tym zakresie. 

Przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać wszystkich pracowników z przepisami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), w tym z rozdziałem dotyczącym robót ziemnych. 

6.8 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia 

• zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, 

• wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

• wykopy naleŜy zabezpieczyć przez rozparcie ścian, 

• zejścia do wykopów powinny być wykonane nie rzadziej jak co 20 m, 

• wykopy w miejscu skrzyŜowań lub zbliŜeń z siecią elektryczną, teletechniczną, wykonywać ręcznie, 

pod nadzorem przedstawicieli zarządców tych sieci i zgodnie z ich zaleceniami, 

• przy mechanicznym wykonywaniu wykopów naleŜy zapewnić bezpieczną odległość pracy koparką – 

min. 0,6 m poza krawędzią wykopu, 

• zabudować przejścia dla pieszych – pomosty z poręczami na dojściach do budynków, 
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• zakaz przemieszczania materiałów nad ludźmi podczas mechanicznego rozładunku, 

• naleŜy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika elementów dłuŜszych niŜ 4 m  

i cięŜszych niŜ 30 kg, miejsca impregnacji drewna środkami łatwopalnymi naleŜy wyposaŜyć  

w sprzęt p.poŜ., 

• roboty montaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta materiałów, 

• w pomieszczeniach przeznaczonych na czas realizacji robót na cele socjalne wyznaczyć punkt 

pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych pracowników, 

• na placu budowy naleŜy umieścić opracowany przez kierownika budowy wykaz zawierający adresy  

i numery telefonów pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej i policji, 

• w widocznym miejscu usytuować tablicę informacyjną. 
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7. ZAŁĄCZNIKI 
 


