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,"3n Jerzy Slawiński o numerze ewidencyjnym D05/lS/045O10Z

adres zamleszkania u[, Chorwacka 90/3, 5].-107 Wrocław

jest czionkiem Dolnośląskiej 0kręgowej lzby lnżynierów Budownictwa i posiacia wymagane

ubezpieczenie crd odpowiedzialności cywiinej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01€1 do 2017-06-30,

_9J,ii;u!iE!tii zostafo wvgenerowane eleKfronrcznle t opatrzone bezPlecznYm pod9isem elekironicznvrr
weryfikowanym pfry pomocy ważnego kwalifikowanego cer$ikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

:§iner Bulla. Za§(elca Przewodniczącego Rady Dolnośąskiej Okręgowej lzby lnżvnierów Budownictwa.

ł7sodnie irt. 5 Ust 2 ustawY z dnia 18 września 2oo1 r. o podgisie elektronicznym (DZ, U. 2oo1 Nr 13o poz. 145o} dane w posbci
eiektronicznei opa§3one bezpiecznym podpisem eiektronicznym weryfikowanym prry pomocy weżne8o kwalifikowane8o ceĄaiikatu s_r

równoważne pod wzg|ędem skutków prawnych dokumentom oparzonvm podpisami wlasnoręcznymi.}

','Jsnńkac!ę porrawności rianych w niniejsrym zaświadczeniu moźna §prawdzić Za pomocą numeru werńkacyinego zaświadcz€nia na
Stronie Polskiei lzby lnłn;erów Budownictwa www.piib.org.pl iub konĘktljąc się z biurem właściwej Okręgowej lzby inżvnieróp,
Budownictwa.

{ę



Projekt zagospodarowania remontu istniejącego przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka  
przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. 

1 

 
– SPIS TREŚCI : 
– Część opisowa :  

– 1. OPIS TECHNICZNY ........................................................................................................ 2 

– 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ....................................................................................... 2 

– 3. ZAKRES OPRACOWANIA............................................................................................... 2 

– 4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ . .................................................................. 2 

– 5. WYZNACZANIE TRASY RUROCIĄGU. .......................................................................... 2 

– 6. WYKOPY. ......................................................................................................................... 2 

– 7. ROBOTY MONTAŻOWE. ................................................................................................ 3 
7.1 Przyłącze kanalizacyjne. ......................................................................................................................... 3 
7.2 Odtworzenie zieleni i innych nawierzchni. ............................................................................................. 3 

– 8. Uwagi końcowe. ............................................................................................................... 3 

– 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ .................................................................. 4 
 
Część rysunkowa :  
Rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania działki. 
Rys. nr 2 – Profil przyłącza. 
Rys. nr 3 – Projekt odtworzenia zieleni. 
 



Projekt zagospodarowania remontu istniejącego przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka  
przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. 

2 

 
1.  OPIS TECHNICZNY 
 
do projektu zagospodarowania dla remontu i przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej do budynku D.S. Słowianka przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu  
( Inwestor : Uniwersytet Wrocławski ul. F. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław) . 
 
2. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 
– przeprowadzone kamerowanie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
– zlecenie Inwestora 
– obowiązujące przepisy i normy 
 
3. ZAKRES  OPRACOWANIA. 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwiązanie techniczne remontu 
istniejącego przyłącza   kanalizacji sanitarnej do budynku D.S. Słowianka przy  
pl. Grunwaldzkim 26 we Wrocławiu. Ze względu na przeprowadzone kamerowanie odcinka 
istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej i stwierdzenie jego złego stanu ,  Inwestor podjął 
decyzję o remoncie przedmiotowego przyłącza. Zakresem opracowania jest remont odcinka 
przyłącza od budynku do studzienki S1 oraz budowa odcinka przyłącza od studni S1 do S 
( według załączonej mapy sytuacyjno-wysokościowej ). 
 
4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI  SANITARNEJ  . 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową z 
rur kanalizacyjnych zewnętrznych z PVC SN8 litych , kielichowych łączonych na uszczelkę . 
Istniejącą studzienkę kanalizacyjną przewiduje się do wymiany. W miejsce istniejącej 
studzienki należy zamontować studzienkę kanalizacyjną wykonaną z betonu 45 o klasie 
odporności chemicznej XA3, faza 0, z wewnętrzną powłoką z żywicy epoksydowej 
Dn1200mm. Minimalna wysokość posadowienia pokrywy studzienki powyżej terenu wynosi 
10cm.   Zwieńczenie studzienki wykonać za pomocą płyty betonowej DN1200 z włazem 
żeliwnym DN600 typu A i B. Wokół każdego z włazów studni należy wykonać opaskę z 
bruku betonowego kamiennego o promieniu R=0,5m. Rury układać na zagęszczonej 
podsypce żwirowo-piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w miarę układania przewodu . Po 
ułożeniu rurociągu oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rury należy obsypać piaskiem.  
Zaprojektowane przyłącze należy wykonać zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem  
przedstawiciela MPWiK we Wrocławiu. 
 
WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ZASTOSOWANE PRZY BUDOWIE 
KANALIZACJI SANITARNEJ  WINNY POSIADAĆ APROBATĘ TECHNICZNĄ. 
W miejscach kolizji z innymi instalacjami rurociąg należy prowadzić w rurach 
osłonowych według normy . 
 
5. WYZNACZANIE  TRASY RUROCIĄGU. 
Rurociągu kanalizacji sanitarnej należy prowadzić po trasie istniejącego przyłącza- na 
odcinku od budynku do studni S1. Odcinek od studni od S1 do S należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego lub wykopem wąskoprzestrzennym. 
 
6. WYKOPY. 
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne według normy BN-83/883602 lub jako 
skarpowe o przekroju trapezowym i nachyleniu ścian 1:1,25; 1:1,5 – w zależności od rodzaju 
i wilgotności gruntu.  
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7. ROBOTY MONTAŻOWE. 
 

7.1 Przył ącze kanalizacyjne. 
Przewód kanalizacyjny powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na 
eksfiltracj ę ścieków do gruntu i infiltracj ę wód gruntowych do kanału . 
Przed rozpoczęciem robót remontowych wykonawca powinien powiadomić właścicieli 
wszystkich sieci w rejonie których prowadzone będą roboty.  
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”.  
Wyniki badań próby szczelności powinny być ujęte w protokóle , podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
Ułożone przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej ZGKiKM Wrocław, a następnie do przeglądy MPWiK Wrocław.  
W przypadku zaistnienia nienormatywnej odległości od istniejącego uzbrojenia , na 
przewodzie należy zamontować rurę ochronną.  
W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń na terenie budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu 
mediów na własny koszt. 
Podczas prowadzenia prac montażowych należy zabezpieczyć blisko posadowione elementy 
małej architektury ( ławki umiejscowione w rejonie studni S1). W przypadku ich uszkodzenia 
ławki należy odtworzyć.  
Po wykonaniu przyłączycza – odcinek wykonany metodą bezwykopową należy skamerować 
w celu sprawdzenia wykonanego spadku przyłącza. 

7.2 Odtworzenie zieleni i innych nawierzchni. 
 
Odcinek od S1 do S, który zamontowany jest pod pasem nasadzeń zieleni , należy zaślepić. 
Ze względu na zagospodarowanie – remont przedmiotowego przyłącza na docinku od S1 do 
S2 przewiduje się wykonać bezwykopowo- przewiertem sterowanym . Dopuszcza się 
wykonanie robót poprzez wykop wąskoprzestrzenny.  
Podczas prac ziemnych związanych z robotami remontowymi przyłącza należy zabezpieczyć 
pozostawioną zieleń oraz elementy małej architektury. 
Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do poprzedniego stanu odtwarzając podbudowę 
chodników i wykorzystując kostkę i płyty chodnikowe z odzysku. 
 
8. UWAGI KOŃCOWE. 
Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z : 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych” cz. i „ Instalacje 

sanitarne”  
-  z obowiązującymi normami i przepisami BHP i p.poż. 
- „Instrukcją wykonania i odbioru rurociągów z PCV” 
- wykopy należy zabezpieczać barierkami ochronnymi. 
- przestrzegać oby pracownicy przeszli szkolenie BHP ze szczególnym uwzględnieniem 

robót ziemnych 
- roboty prowadzić w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników i 

użytkowników terenu 
- odbiory przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
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- do wykonywania sieci gazowych Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do 
wykonywania sieci z rur polietylenowych oraz w zakresie robót przy sieciach i 
instalacjach gazowych 

- wszystkie stosowane do budowy materiały i armatura winny posiadać aktualne atesty oraz 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
9. INFORMACJA  DOTYCZĄCA PLANU  BIOZ 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.Nr 120, poz. 1126)  ze względu na rodzaj prowadzonych prac nie jest zobowiązany do 
sporządzenia plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, . 
 































Odcinek przyłącza
do zaslepienia.

ks160PCV
S- studzienka
do wymiany

S1-studzienka
do wymiany

S2

Odcinek przyłącza
do remontu

Sistn.-studzienka
do wymiany

Rura ochronna
DN250,l=14mb. Komora przewiertowa

2mx2m

Komora przewiertowa
2mx3m





ELEMENTY STUDNI:

1.  Właz żeliwny kanałowy z wypełnieniem

    betonowym DN625

2.  Pierścień dystansowy DN625

3.  Zweżka redukcyjna DN1200/625

4   Krąg betonowy DN1200

5.  Dno studzienki DN1200

6.  Stopnie złazowe

7.  Przejścia szczelne dla rur z PEHD DN 200

STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200

POSADOWIENIE WŁAZU

NAWIERZCHNIA ZIEMNA

POSADOWIENIE WŁAZU

NAWIERZCHNIA ASFATOWA

1200mm

Rt

Elementy studni wykonane z:

-betonu B-45

-wodoszczelności W8

-małonasiąkliwy nw<5%

-mrozoodporny F-50

UWAGI:

1 -Studzienki typu BS łaczone na uszczelki, fabrycznie wyposażone w stopnie złazowe

stalowe powlekane tworzywem sztucznym

2 W studzienkach fabrycznie osadzone:

  - dla rur z PEHD  - uszczelki

3 -Studzienki fabrycznie zabezpieczyć wewnętrznie i zewnętrznie przeciwwilgociowo.

1

2

1500mm


