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                                      OPIS   TECHNICZNY 
          DO PROJEKTU BUDOWLANO � WYKONAWCZEGO  

             DRENAÝ ODWADNIAJ¥CY I KANALIZACJA   
                                   DESZCZOWA   

DLA  BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W SMYKOWIE - REMONT 
URZ¥DZEÑ BUDOWLANYCH S£UÝ¥CYCH  ODPROWADZENIU WODY: 
CZÆÚCIOWE ODWODNIENIE PIWNIC I CZÆÚCIOWE ODPROWADZENIE 

WODY DESZCZOWEJ  
Smyków  dziaùki nr ewid. 127/2, 127/4, 127/5, 127/6 

Inwestor:     Urz¹d Gminy w Smykowie   
 
1. DANE OGÓLNE 

 1.1. Podstawa opracowania.    

   1/ Zlecenie inwestora. 
   2/ Mapa do celów projektowych z inwentaryzacj¹ istniej¹cego uzbrojenia  
   3 Projekt Budowlany istniej¹cego budynku wielofunkcyjnego w Smykowie 

opracowanie Dom z klas¹ 01.2010  
   4/ Projekt Budowlany O�rodka Zdrowia w Smykowie opracowanie Dom z 
klas¹ 11.2005  
   5/ Dokumentacja Geotechniczna dla projektowanego odwodnienia piwnic   
   6/ Aktualne katalogi urz¹dzeñ. 
   7/ Obowi¹zuj¹ce przepisy i normy.  
   8/ Uzgodnienia bran¿owe.  

   1.2. Zakres opracowania dokumentacji.    
        Opracowanie obejmuje projekt budowlano � wykonawczy czê�ciowego 

odwodnienia piwnic i czê�ciowe odprowadzenie wody deszczowej z dachów 

budynku wielofunkcyjnego w Smykowie.   
       Wody drena¿owe i opadowe zagospodarowane bêd¹ na terenie dziaùki 

przez magazynowanie w zbiorniku retencyjnym. Woda gromadzona w zbiorniku 
u¿ywana bêdzie do utrzymania zieleni i terenu.  
        Przez teren objêty opracowaniem przebiegaj¹ sieci infrastruktury 

podziemnej.  

2.Warunki  gruntowe i wodne. 
     Podùo¿e gruntowe w Rejonie budynku wielofunkcyjnego i O�rodka Zdrowia 

w Smykowi poùo¿ony jest w strefie osadów czwartorzêdowych pod warstw¹ 

nasypów ziemnych i gleby o mi¹¿szo�ci do 1,0 m, wyksztaùconych w postaci 

piasków �rednich i drobnych o mi¹¿szo�ci 0,4 � 1,3 m przechodz¹ce z 

gùêboko�ci¹ w gliny piaszczyste i iùy o sùabym przewodnictwie wodnym, 

zapadaj¹ce w kierunku wschodnim.  Wodono�ne s¹ grunty piaszczyste ( piaski 

�rednie i drobne ) k=0,3-3,0 mld zalegaj¹ce na stropie glin oraz piaski 

�ródglinowe i �ródiùowe.  
     Woda gruntowa w osadach czwartorzêdowych wystêpuje w postaci dóch 

poziomów wodono�nych : 
I. poziom wodono�ny wystepuje w piaskach i przewarstwieniach 

piaszczystych w�ród glin i piasków gliniastych zalegaj¹cych na 

stropie sùaboprzepuszczalnych glin. Poziom wody stabilizuje siê na 
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gùêboko�ci 1,0 � 2,2 m od powierzni terenu ze znacznym spadkiem 
hydraulicznym w kierunku wschodnim 

II. Poziom wodono�ny stwierdzono tylko w otworze archiwalnym nr 1 ( 

badania 07.2005 r) w piaskach przy kontakcie z glinami i iùami na 
gùêboko�ci 2,8 m  ppt tj. na rzêdnej 263,60 m.n.p.m..  

3. Stan istniej¹cy. 
    Budynki zlokalizowano na póùnocno � wschodnim stoku lokalnego 
wyniesienia w poprzek stoku.  
    Do budynku wielofunkcyjnego dobudowano budynek O�rodka Zdrowia. Oba 

budynki zabudowane s¹ na planie krzy¿a. Budynek wielofunkcyjny jest w 

caùo�ci podpiwniczony. Rzêdna posadzki piwnicy 266,60m npm, t.j. na 

gùêboko�ci 2,1 m od powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych nawiercono 

na rzêdnej 267.00 m npm t.j. na gùêboko�ci 1,8 m od powierzcni terenu. Poziom 
wody w gruncie jest 40 cm powy¿ej posadzki piwnicy. Obni¿ano poziom wody w 

piwnicy za pomoc¹ pompy zamontowanej w studzience odwadniaj¹cej 

wykonanej przy zadaszonym wej�ciu do piwnicy, na poziomie posadzki piwnic.  
   Budynek O�rodka Zdrowia ustawiony dùugi bokiem do �ciany szczytowej 

budynku wielofunkcyjnego przecina naturalny spùyw wód gruntowych w 

kierunku wschodnim i powoduje ich podpiêtrzenie. Budynek jest czê�ciowo  

podpiwniczony ( od strony poùudniowej ). Poziom posadzki 265,70 m npm. 
Woda gruntowa wystêpuje (otwór 3 � obok podpiwniczonej czê�ci budynku ) na 

poziomie 266,06 m npm t.j. 36 cm powy¿ej posadzki piwnic.  W budynku 

wystêpuje zawilgocenie �cian piwnic do wysoko�ci 0,6 m oraz warstwa wody na 

posadzce piwnicy. Piwnice odwadniane s¹ za pomoc¹ pompy zamontowanej w 

studzience odwadniaj¹cej wykonanej przy wej�ciu z zewn¹trz do piwnicy, na 

poziomie posadzki piwnic.    
   Od strony póùnocnej wody opadowe z dachów odprowadzane s¹ przez kanaù 

deszczowy. Od strony poùudniowej wody opadowe z dachów odprowadzane s¹ 

terenowo, co powiêksza nawodnienie gruntu.       

4.  Drena¿ odwaniaj¹cy   
      Zaprojektowano drena¿ odwadniaj¹cy czê�ci budynków, odcinaj¹cy napùyw 

wód gruntowych do piwnic przegùêbionego wg posadzek piwnica jednocze�nie 

powy¿ej poziomu posadowienia ùaw fundamentowych. Wystêpuje lokalne 

obni¿enie posadowienia drena¿ w odlegùo�ci 6,4m i 4,5 m od budynku.   
     Wody drena¿owe odprowadzane bêd¹ do projektowanej kanalizacji 

deszczowej odprowadzaj¹cej wody opadowe do projektowanego zbiornika 
retencyjnego podziemnego zlokalizowanego na terenie dziaùki o pojemno�ci  

V=10 m3.  
      Projektuje siê  drena¿ odwadniaj¹cy z rur drenarskich karbowanych np. 

WAVIN z PVC o �rednicy Dz/Dw 126/113 mm z otworami 2,5 x 5,0 z filtrem z 

wùókna syntetycznego. Wokóù rury drenarskiej nale¿y wykonaã filtr ¿wirowy z 

tùucznia kamiennego nie lasuj¹cego. Dla podsypki o granulacji o maksymalnej 

grubo�ci zastêpczej  8 - 32 mm o grubo�ci 30 cm. Grubo�ã zasypki ¿wirem ( 

wysoko�ã filtra) do wysoko�ci 120 cm powy¿ej wierzchu rury projektowanego 

drena¿u. Rura powinna byã obsypana ¿wirem o maksymalnej grubo�ci 

zastêpczej  8 - 16 mm. Filtr ¿wirowy nale¿y zabezpieczyã geowùóknin¹ 

filtracyjn¹ z polipropylenu PP o masie powierzchniowej 200g/m2., poù¹czon¹ na 

zakùad nad filtrem ( zapas 0,4 m ) i spiêt¹ szpilkami typu U. Powy¿ej wierzchu 
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filtra nale¿y zasypaã piaskiem do wysoko�ci 30 cm poni¿ej poziomu terenu i 

odtworzyã istniej¹ce nawierzchnie. 
Studzienki drenarskie nale¿y wykonaã  systemowe z rur karbowanych  315 
mm, z osadnikiem piaskowym, w wùazem ¿eliwnym  klasy okre�lonej w czê�ci 

rysunkowej projektu. Na koñcu drena¿u nale¿y zamontowaã centralna 

studzienkê zbiorcz¹ systemow¹.      
    Teren od strony poùudniowej i zachodniej O�rodka Zdrowia jest urz¹dzony. 

Wykonane s¹ tarasy i nawierzchnia. Zaprojektowano uùo¿enie drena¿u w 

nawierzchni asfaltowej przed wykonanym urz¹dzeniem terenu. Drena¿ 

posadowiono w warstwie gliny co umo¿liwi odciêcie napùywu wody na 

poùudniowe skrzydùo O�rodka Zdrowia. Konstrukcja budynku i rzêdna 

posadowienia ùaw fundamentowych pozostawia 18 cm przestrzeni do 

prowadzenia drena¿u wraz z filtrem. Wykonanie drena¿u bez naruszania 

konstrukcji ùaw fundamentowych jest nie mo¿liwe. Wykonanie drena¿u 

wewnêtrznego w piwnicy O�rodka Zdrowia jest mo¿liwe pod warunkiem 
podniesienia poziomu posadzki piwnic o okoùo 20 cm. Je¿eli po wykonaniu 

drena¿u pojawi siê zawilgocenie �cian piwnic nale¿y zabezpieczyã je 

materiaùami wodoodpornymi lub za pomoc¹ injekcji. Mo¿e wystêpowaã napùyw 

wód gruntowych od strony póùnocnej budynku, nie objêtej opracowaniem. 

Pozostawiono lokalizacjê istniej¹cej studzienki odwadniaj¹cej. W jej miejscu 

nale¿y wykonaã now¹ studzienkê Dn 0,5m ze szczelnym dnem. Nale¿y rozkuã 

istniej¹cy podest przed wej�ciem wykonaã posypkê  do poziomu 10 cm powy¿ej 

rzêdniej posadowienia ùaw fundamentowych ¿wirem o maksymalnej grubo�ci 

zastêpczej  8 - 16 mm, zamontowaã rurê drenarsk¹ i wù¹czyã do projektowanej 

studzienki. Filtr ¿wirowy nale¿y zabezpieczyã geowùóknin¹ filtracyjn¹ z 

polipropylenu PP o masie powierzchniowej 200g/m2 oraz odtworzyã podest 

wej�ciowy. Woda odprowadzana bêdzie do projektowanej kanalizacji 

deszczowej.  
       Wody drena¿owe zagospodarowane bêd¹ na terenie dziaùki.  
       Wody drena¿owe i opadowe z dachów odprowadzane bêd¹ do zbiornika 
retencyjnego. Zgromadzona woda w zbiorniku retencyjnym mo¿e byã u¿ywana 

do utrzymania terenów zielonych i utrzymania terenu.  
     Warunki gruntowe i wodne nie pozwalaj¹ na zastosowanie systemu 

rozs¹czaj¹cego oraz studni chùonnych.  
        Úrednice przewodów  nale¿y wykonaã wg rysunków.   
       Trasy projektowanej kanalizacji deszczowej wg rys. nr 1.  

5.  Kanalizacja deszczowa   
      Zaprojektowano kanalizacjê deszczow¹  odprowadzaj¹c¹ wody opadowe z 

dachów pochylonych w kierunku poùudniowym obu budynków i poùudniowego 

skrzydùa o�rodka zdrowia. Teren od strony poùudniowej i zachodniej O�rodka 

Zdrowia jest urz¹dzony. Wykonane s¹ tarasy i nawierzchnia. Zaprojektowano 

uùo¿enie odwodnieñ liniowych przez wykonane nawierzchnie, zbieraj¹ce wody 

opadowe z rur spustowych z dachów oraz bezpo�rednie podù¹czenie rur 

spustowych.  
     Wody opadowe i drena¿owe odprowadzane bêd¹ do projektowanej 

kanalizacji deszczowej odprowadzaj¹cej wody opadowe i drena¿owe do 
projektowanego zbiornika retencyjnego podziemnego zlokalizowanego na 
terenie dziaùki o pojemno�ci  V=10 m3.  
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 Przyù¹cza z rur spustowych zaprojektowano z rur z PCV  160 mm. Na rurze 
spustowej na wysoko�ci  0,5 m. nale¿y zamontowaã czyszczak  z krat¹ i 

podrynnik.       

   5.1 Ruroci¹gi. 
         Przyù¹cza kanalizacji deszczowej projektuje siê z rur kanalizacyjnych litych 
z PCV klasa S (SN8; SDR=34) z PCV m z uszczelnieniem na uszczelkê 

wargow¹ produkcji np.  PipeLife, Wavin Metalpast. Materiaù, �rednice rur i 

spadki dla poszczególnych odcinków opisano na sytuacji i profilach.  
         Przyù¹cza rur spustowych  i odwodnieñ liniowych zaprojektowano z rur z 

PCV  160 mm producent j.w. 
        Próbê szczelno�ci kanalizacji deszczowej na eksfiltracjê nale¿y wykonaã 

zgodnie z norm¹ PN -B-10725.      

  5.2. Studzienki inspekcyjne. 
       Studzienki inspekcyjne nale¿y wykonaã z rur karbowanych  600 i  425   z 
kinet¹ prefabrykowan¹ systemow¹, ze zwieñczeniem wùazem ¿eliwnym klasy 

B125 lub D400 osadzonym za pomoc¹ teleskopowego adaptera do wùazów z 
PE. Szczegóùy wykonania studzienek wg czê�ci rysunkowej projektu.  

 Rura trzonowa karbowana o sztywno�ci SN>= 4 KN/m
2.  

      Konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów 

dostosowanym do zabudowy w pionie, co uùatwia wykonanie zagêszczenia 

wokóù studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury 
kanalizacyjnej 2-�ciennej bez warstwy wewnêtrznej, przy której z uwagi na 

gùêboko�ã karbów i ich rozstaw trudne do uzyskania jest prawidùowe 

zagêszczenie na caùej wysoko�ci studzienki). Przy prawidùowym monta¿u 

studzienka odporna jest na wypór wód gruntowych. Dziêki falistej powierzchni 

zewnêtrznej, wspóùpracuj¹ca z gruntem w zmiennych warunkach 

atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierównomiernych obci¹¿eñ od 

gruntu bez utraty szczelno�ci  (niedopuszczalne rury trzonowe wewn¹trz 

gùadkie, zewn¹trz karbowane � dwu�cienne) 
Podù¹czenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej nale¿y wykonaã za 

pomoc¹ wkùadek �in situ�  o �rednicy DN110, 160 i 200.  
       Rodzaj zastosowanej kinety  i wkùadki opisano na rysunkach.   

Króãce kielichowe powinny byã zintegrowane z kinet¹ i w zakresie �rednic 

króãców do 315mm wù¹cznie powinny umo¿liwiaã zmianê kierunku ustawienia 

+/- 7,5° w ka¿dej pùaszczyênie  
Teleskopowy adapter do wùazów z PE o wysokiej trwaùo�ci, o wymiarze w 

�wietle 600 mm (z uwagi na rozmiar sprzêtu eksploatacyjnego niedopuszczalne 

zwê¿enia �wiatùa w teleskopie poni¿ej 500 mm); o wysoko�ci  caùkowitej 462 

mm, umo¿liwiaj¹cy  dokùadne ustalenie wysoko�ci studzienki, wyrównanie 

poziomu wùazu/wpustu z nawierzchni¹ . 
      Zwieñczenia studzienek  - wùazy ¿eliwne klasy D400 i B125, wùazy nie 

wentylowane � ograniczaj¹ce wydostawanie na zewn¹trz oparów z kanalizacji 

oraz zabezpieczaj¹ce przedostawanie siê do systemu kanalizacyjnego piasku i 

zanieczyszczeñ z nawierzchni. 
           

 
  



                                                             
                                                           OPIS TECHNICZNY 

   Budynek wielofunkcyjny w Smykowie  
       Projekt Budowlano-Wykonawczy  drena¿u odwadniaj¹cego i kanalizacji deszczowej             

                                                                                                                                 7/12 

  5.4. Odwodnienia liniowe.  
      Odwodnienia liniowe zaprojektowano w poprzek wykonanych chodników z 

kostki brukowej betonowej. Dobrano  odwodnienia liniowe betonowe standard 0 
klasy B125 typ 015  i wymiarach szer. wewn. 150 mm, wys. 100 mm,  z rusztem 
¿eliwnym B125. Odpùyw z odwodnienia liniowego przez studzienkê z 

ocynkowanym osadnikiem z rusztem .  
      Podù¹czenie odwodnieñ liniowych  do kanaùu deszczowego nale¿y wykonaã 

z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV typ S  160 mm,  z uszczelk¹ 

wargow¹ firmy np. WAVIN -Metalplast - Buk.  

5.5. Osadnik zawiesin.  
      Wielko�ã osadnika na podstawie wielko�ci przepùywu �cieków w l/s, rodzaju 

zanieczyszczeñ, stê¿enia i gêsto�ci zanieczyszczeñ.  
Maksymalny przepùyw wód deszczowych  Q  
q = 8,89 l/s  
Przyjêto 100l pojemno�ci osadnika na ka¿de 1l/s wód opadowych, przyjmuj¹c 

niskie zapiaszczenie wód.  
       Uwzglêdniaj¹c mo¿liwe zanieczyszczenia wód drenarskich dobrano 
osadnik zawiesin np. OZM 2 o pojemno�ci V=2,0 m

3 o wymiarach D=1500 mm, 
H=2450 mm, dn=160 mm, pojemno�ã u¿ytkowa V=1,2 m3, z nadbudow¹ 800 
mm h=0,7 m, z wùazem ¿eliwnym   600 klasy B125.  
Zbiornik wykonany jest z ¿elbetu, przystosowany do bezpo�redniej zabudowy w 

ziemi bez konieczno�ci stosowania dodatkowych ùaw. Na zbiorniku nale¿y 

zabudowaã nadstawkê umo¿liwiaj¹c¹ odpowiednie zagùêbienie osadnika  w 

ziemi.  
   Ze wzglêdu na mo¿liwo�ã wystêpowania wód gruntowych powierzchnie 

zewnêtrzne separatora nale¿y zabezpieczyã BIT-GUMEM. 

5.6. Zbiornik retencyjny.  
       Warunki gruntowe i wodne nie pozwalaj¹ na zastosowanie systemu 

rozs¹czaj¹cego oraz studni chùonnych. Wody opadowe z dachów i drena¿owe   
odprowadzane bêd¹ do zbiornika retencyjnego. Zgromadzona woda w 

zbiorniku retencyjnym mo¿e byã u¿ywana do utrzymania terenów zielonych i 

utrzymania terenu.  
       Odprowadzana kanalizacj¹ deszczowa z powierzchni odwadnianej woda 

deszczowa kierowana jest do osadnika celem oddzielenia zanieczyszczeñ 

mechanicznych, a nastêpnie rur¹ kanalizacyjn¹ do zbiornika retencyjnego  w 
celu jej zmagazynowania.  
 
Rodzaj nawierzchni F (ha) q (l/s) ø  Q (l/s) t (sek) V (m3) 
dach   0,0653 130 0,91 7,72499 600 4,63 
chodnik   0,018 130 0,5 1,17 600 0,70 
              

      Razem 8,89 Razem 5,34 

 
    Dobrano zbiornik retencyjny o pojemno�ci V = 10,0 m

3 produkcji np. Wobet � 
Hydrat o �rednicy D=1,5 m i dùugo�ci L = 5,8 m i 5 szt nadstawek Dn 600 mm, 

H=0,30 m. Zbiornik posiada dwa wùazy rewizyjne z których jeden 

wykorzystywany jest do serwisu filtra, natomiast drugi umo¿liwia instalacjê 

pompy. Zbiornik posiada dopùyw rur¹ PCV 160 oraz odpùyw rur¹ PCV 110. Filtr 
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na dopùywie umo¿liwia zatrzymanie zanieczyszczeñ oraz posiada  czê�ã 

osadow¹.  
       Przed przyst¹pieniem do posadowienia nale¿y sprawdziã czy zbiornik nie 

jest uszkodzony. Wykonaã wykop tak aby pomiêdzy zbiornikiem a �cianami 
wykopu pozostaùa wolna 0,5 m. przestrzeñ ( w celu obsypania i zagêszczania 

piaskiem ). Zbiornik montujemy na 10 cm podsypce ¿wirowej. Zbiornik nale¿y 

wypoziomowaã  i lekko obsypujemy ¿wirem 8/16 cm w celu ustabilizowania go. 
W trakcie monta¿u zbiornik nale¿y zalaã wod¹ w taki sposób aby poziom wody 

wlewanej do zbiornika byù wy¿szy od poziomu obsypki. Zbiornik nale¿y 

obsypywaã warstwami o grubo�ci 25 cm . Warstwy nale¿y zagê�ciã ( polaã 

wod¹ lub ubiã ). W przypadku terenów ilastych lub gliniastych, nale¿y wykonaã 

opaskê betonow¹  w nastêpuj¹cy sposób: Po wypoziomowaniu i wykonaniu 

obsypki z piasku nale¿y przygotowaã mieszankê cementu ,,350�� ze ¿wirem o 

frakcji 1-3mm , w stosunku ilo�ciowym 1:3. Przygotowan¹ mieszankê wysypaã 

na 2/3 wysoko�ci zbiornika na wysoko�ã 30 cm . Powstaù¹ opaskê cementowo 

�¿wirow¹ nale¿y ubiã, a nastêpnie zasypywaã j¹ warstwami ¿wiru 8/16  
grubo�ci 25 cm . Dodatkowo nale¿y zastosowaã kotwienie przy u¿yciu 

geowùókniny. Kolejne warstwy piasku nale¿y zagê�ciã (ubiã ) . Je¿eli wystêpuje 
wysoki poziom wód gruntowych nale¿y na czas monta¿u obni¿yã ich poziom 

przynajmniej o 40 cm poni¿ej dna wykopu. W trakcie monta¿u zbiornik 

zalewamy wod¹ w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika byù 

wy¿szy od poziomu obsypki. 
      

   5.7. Roboty ziemne. 
      Prace ziemne nale¿y wykonaã  rêcznie i mechanicznie.  
      Wykopy nale¿y wykonaã o �cianach pionowych obudowanych wypraskami 

zakùadanymi poziomo. Ziemia z wykopów nale¿y skùadowaã w odlegùo�ci 1,0 m. 

od krawêdzi wykopu. Wykop nale¿y odpowiednio zabezpieczyã i oznakowaã dla 

ruchu pieszego i pojazdów. 
          Ruroci¹gi nale¿y ukùadaã w wykopie na podsypce ¿wirowej o grubo�ci 20 

cm. Podbudowê nale¿y zagê�ciã i uksztaùtowaã k¹t posadowienia rury 90  z 
projektowanym spadkiem. Przyjêta szeroko�ã wykopu powinna byã utrzymana 

do wysoko�ci 30 cm ponad górne lico rury. Rury nale¿y ukùadaã oznaczeniami 

go góry.  
   Rury ukùadane pod terenami zielonymi nale¿y zasypywaã piaskiem 30 cm 

ponad wierzch rury, powy¿ej gruntem rodzimym.  
     Przy zagêszczaniu pierwszych warstw u¿ywaã sprzêtu lekkiego � wibratory, 
ubijaki do 200kG. Wspóùczynniki zagêszczenia winny wynosiã wg PN-74/B-
02380 minimum: dla warstwy o grubo�ci do 1,0 m poni¿ej korony drogi � 
0,97poni¿ej � 0,95. 
     Wody  gruntowe i opadowe w wykopie, nale¿y je odprowadziã terenowo.    

Zbiornik retencyjny zamontowaã zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i 

instrukcj¹ producenta.  

6. Oddziaùywanie na �rodowisko         
Projektowane odwodnienie  i  kanalizacja deszczowa oraz zbiornik retencyjny 
wód opadowych nie bêdzie miaùa ujemnego wpùywu na elementy �rodowiska: 
    - nie stwarza zagro¿eñ dla wód podziemnych lub powierzchniowych 
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    - nie stwarza zagro¿eñ dla powietrza atmosferycznego w trakcie budowy  
    - przemieszczenia ziemi bêd¹ nieznaczne i tymczasowe, po zakoñczeniu 

prac i doprowadzeniu do stanu poprzedniego, zapewni ochronê ziemi 
    - istniej¹ce krzewy nie ulegn¹ zniszczeniu przy prawidùowej technologii 

wykonywania robót  

7. Uwagi koñcowe 
Wszystkie prace nale¿y prowadziã ze �cisùym zachowaniem warunków BHP 

oraz z: 
- PN-B-06050:1999   - Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-10736:1999   - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodoci¹gowych i kanalizacyjnych 
Roboty  nale¿y wykonaã zgodnie z "Warunkami Technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano - monta¿owych czê�ã II - Instalacje sanitarne i 
przemysùowe oraz z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru ruroci¹gów 

z tworzyw sztucznych. 
 

UWAGA: Podane w powy¿szym opisie nazwy handlowe i nazwy 

producentów nale¿y traktowaã jako odniesienie. Dopuszcza siê 

stosowanie materiaùów budowlanych zamiennych pochodz¹cych od 

innych producentów pod warunkiem zapewnienia co najmniej: takiej 

samej jako�ci oraz odpowiednich certyfikatów, �wiadectw i zezwoleñ do 

stosowania w budownictwie na terenie Polski 
 
                                                                                                               Autor projektu 

 

8.  Wytyczne BIOZ 

DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa: art. 21a ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994r.- Prawo Budowlane, wraz z 
póêniejszymi zmianami. 
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. (Dz.U. nr 

120 z 10.07.2003r., poz. 1126). 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

DRENAÝ ODWADNIAJ¥CY I KANALIZACJA   DESZCZOWA   
DLA  BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W SMYKOWIE - REMONT 
URZ¥DZEÑ BUDOWLANYCH S£UÝ¥CYCH  ODPROWADZENIU WODY: 
CZÆÚCIOWE ODWODNIENIE PIWNIC I CZÆÚCIOWE ODPROWADZENIE 

WODY DESZCZOWEJ  
Smyków  dziaùki nr ewid. 127/2, 127/4, 127/5, 127/6 

2. Inwestor:     Urz¹d Gminy w Smykowie   

3.Projektant 

mgr in¿. Danuta Warda  
Upr. Nr  70/82 
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CZÆÚÃ OPISOWA 

1. Zakres robót dla caùego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�ã 

realizacji poszczególnych obiektów. 

� Kanalizacja deszczowa 
� Drena¿ odwadniaj¹cy  
� Zbiornik podziemny retencyjny dla wód opadowych 
� studzienki rewizyjne z rur PVC 315, z rur PP  425 i 600 
� osadnik zawiesin 
� odwodnienia liniowe  

2. Wykaz istniej¹cych obiektów budowlanych 

�    Budynek wielofunkcyjny i O�rodek Zdrowia. 

3. Elementy zagospodarowania dziaùki lub terenu , które mog¹ stwarzaã 

zagro¿enie bezpieczeñstwa i zdrowia ludzi 

� Istniej¹ce przyù¹cza wody, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem na �cieki , 

kable energetyczne, o�wietleniowe i telekomunikacyjne.  

4. Przewidywane zagro¿enia mog¹ce wyst¹piã podczas realizacji robót, 

ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystêpowania 

4.1. Wykonywanie robót ziemnych i umacnianie 

wykopów otwartych -mo¿liwe zagro¿enia: 

� obsuniêcie ziemi do wykopu 
� zaùamanie siê obudowy wykopów 
� podmycie obudowy wykopów przez wody opadowe 
� uszkodzenie istniej¹cego uzbrojenia podziemnego 
� upadek 
� urazy wywoùane sprzêtem budowlanym - mechanicznym  

Zagro¿enia te powstaj¹ w pocz¹tkowej fazie prac budowlanych. 

4.2. Prace wykonywane w studzienkach kanalizacyjnych- mo¿liwe 

zagro¿enia 

� upadek 
� brak tlenu, emisja gazów toksycznych 
� zalanie �ciekami 

4.3. Zaùadunek i wyùadunek oraz transport materiaùów budowanych I 

instalacyjnych 

       - opuszczanie elementów budowlanych do wykopu oraz ich monta¿  
- awaria ùy¿ki koparki lub wci¹garki 
- wysypanie siê urobku na pracownika w wykopie 
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop 
Zagro¿enia te wystêpuj¹ w pocz¹tkowej i ostatniej fazie prac budowlanych. 

4.4. Roboty monta¿owe 

       - Pora¿enie pr¹dem podczas obróbki rur i armatury, narzêdziami z 

zasilaniem elektrycznym o napiêciu 230 V 
- Uszkodzenie ciaùa podczas obróbki elementów, stalowych i ¿eliwnych w 

czasie u¿ywania tarcz ciernych 
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- Urazy mechaniczne podczas ù¹czenia elementów instalacji  
Zagro¿enia te wystêpuj¹ w centralnej fazie prac. 

5. Sposób prowadzenia instrukta¿u pracowników przed przyst¹pieniem 

do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami BHP Przed przyst¹pieniem pracowników 

do robót nale¿y przeprowadziã szkolenie dotycz¹ce ww. zagro¿eñ i sposobu ich 

unikniêcia potwierdzone wpisem do specjalnego zeszytu. 
Zeszyt ten zatytuùowany "Szkolenia stanowiskowe" powinien zawieraã 

nastêpuj¹ce rubryki; 
� Nazwa szkolenia 
� nazwisko i imiê pracownika poddanego szkoleniu, 
� nazwisko i imiê oraz stanowisko sùu¿bowe pracownika nadzoru 

prowadz¹cego szkolenie 
� tematyka szkolenia 
�     podpis szkol¹cego 

Dodatkowo nale¿y: 
� zapoznaã pracowników z projektem budowlanym i wykonawczym, 
� zapoznaã pracowników z technologi¹ wykonania i rozwi¹zaniami materiaùowymi, 
� podaã do wiadomo�ci prace o szczególnym zagro¿eniu, 
� podaã zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 
� podaã zasady komunikowania siê podczas zagro¿eñ,  
� poinformowaã ka¿dego pracownika, jakie �rodki ochrony osobistej winien posiadaã, 
� zapoznaã pracowników z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez sùu¿by 

BHP, 
� daã do podpisu o�wiadczenie pracowników o odpowiedzialno�ci za naruszenie 

zasad BHP. 
6. Úrodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj¹ce niebezpieczeñstwom 

wynikaj¹cym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczególnego 

zagro¿enia zdrowia lub w ich s¹siedztwie, w tym zapewniaj¹ce bezpieczna 

i sprawn¹ komunikacjê umo¿liwiaj¹c¹ szybk¹ ewakuacjê na wypadek 

po¿aru, awarii i innych zagro¿eñ. 

a/ Przed przyst¹pieniem do robót kierownik budowy powinien zaznajomiã 

pracowników z wystêpuj¹cym uzbrojeniem podziemnym, a w szczególno�ci z 
przebiegiem kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz przewodów gazowych 

oraz zasadami pracy w rejonie istniej¹cego  ruchu drogowego. 
     b/ W rejonie wystêpowania infrastruktury technicznej prace ziemne prowadziã 

rêcznie z zachowaniem wùa�ciwych odlegùo�ci oraz prawidùowo wykonaã 

zabezpieczenia odkrytych elementów infrastruktury. 
c/ Przy zbli¿eniach do istniej¹cych sùupów energetycznych i telekomunikacyjnych 

wykonaã odci¹gi zabezpieczaj¹ce. 
    d/ Umocnienie �cian wykopów powinno byã dokùadne, wykonane z 

peùnowarto�ciowych materiaùów. 
    e/ Nale¿y przewidzieã mo¿liwo�ã odwodnienia wykopów zalanych wskutek np: 

wystêpowania obfitych opadów atmosferycznych lub infiltracji. 
    f/ Wykopy o �cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nieumocnione)mog¹ 

byã wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren wykopu nie jest obci¹¿ony w 

pasie o szeroko�ci równej gùêboko�ci wykopu, a wykop wykonuje siê: 
- w skaùach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym-do 2m 
gùêboko�ci 
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            - w pozostaùych gruntach do1m gùêboko�ci. 
� Wykopy powinny byã oznakowane i ogrodzone podwójnymi barierami o wysoko�ci 

0,6 i 1,1 m ustawionymi w odl. 1,0 m od wykopów. 
� Do schodzenia i wychodzenia z wykopów nale¿y stosowaã drabiny w odlegùo�ciach 

od siebie nie wiêkszych ni¿ 20m. 

� W wykopie nie wolno: paliã otwartego ognia i papierosów, odpoczywaã i spo¿ywaã 

posiùków. 
� W istniej¹cych ci¹gach pieszych nad wykopami zamontowaã pomosty o szeroko�ci 

min. 1,2 m i utrzymywaã je w nale¿ytym stanie. 
� Koparki wykonuj¹ce wykopy nie mog¹ znajdowaã siê w odlegùo�ci mniejszej od 

wykopu ni¿ 60 cm od granicy klina odùamu gruntu. 
� Monta¿ studni rewizyjnych i przepompowni �cieków powinien odbywaã siê za 

pomoc¹ sprzêtu specjalistycznego. 
                                                                                                  Autor opracowania 
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