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Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest budowa MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA
BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.

Podstawa opracowania
a)
b)
c)
d)
e)

Podkłady architektoniczne
Umowa z Inwestorem
Wytyczne Inwestora
Uzgodnienia międzybranżowe
Obowiązujące normy projektowe PN-EN i przepisy prawne

f)

Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej dla MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I
RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w
Łebie, pismo z dnia 26.02.2018 r.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego związany z budową MUZEUM
ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i
365/84 z obrębu 2 w Łebie.
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy:
•

Przyłącze wodociągowe.

Opis zagospodarowania działki
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zlokalizowane jest w zabudowie mieszkaniowej obsługiwanej pod względem
komunikacyjnym przez ul. Kościuszki w Łebie. Droga ma nawierzchnię betonową. Szerokość pasa
drogowego w istniejących liniach rozgraniczających 5 m.
W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie techniczne:
•
•
•
•

istn. przewody energetyczne,
istn. przewody wodociągowe
istn. przewody kanalizacji sanitarnej,
istn. przewody telekomunikacyjne.

Na trasie projektowanych przyłączy nie występują kolizje z istniejącym drzewostanem.
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Opis projektowanych instalacji wewnętrznych
Instalacje wody użytkowej
Woda w obiekcie zużywana będzie na cele:






socjalne- bytowe,
usługowe,
porządkowe,
technologiczne (uzupełnianie ubytków w instalacjach),
przeciwpożarowe.
Instalacja na cele bytowe

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba-Wicko” Sp. Z
o.o. budynek zostanie zasilony w wodę na cele socjalno-bytowe z istniejącego przewodu wodociągowego
zlokalizowanego w ul. Kościuszki po uprzednim zaprojektowaniu przyłącza wodociągowego od istniejącego
hydrantu HN 54 w ul. Kościuszki. Projektowane przyłącze wodociągowe (wg odrębnego opracowania – inst.
zewn. ). Pomieszczenie przyłącza z głównym zestawem wodomierzowym będzie zlokalizowane na kond.-1.
Zabezpieczenie sieci miejskiej przed wtórnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie zaworu
antyskażeniowego typ BA DN 80, zainstalowanego za wodomierzem. W celu zapewnienia odpowiedniego
ciśnienia w instalacji wody zimnej projektuje się zestaw hydroforowy na cele bytowe zlokalizowany na
kond. -1 w wydzielonym pomieszczeniu.
Parametry zestawu hydroforowego na cele bytowe: Q=2,85 l/s, H=26,1 m. Zestaw dwupompowy.
Na podejściach do zaworów czerpalnych wewnętrznych należy stosować zawory antyskażeniowe typu HA.
Instalacja wody na cele ppoż
Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej wewnętrznej i zewnętrznej ( hydrant
podziemny DN 80) przewiduje się pompownię przeciwpożarową ( zestaw hydroforowy trzypompowy )
pobierającą wodę ze zbiornika pożarowego o pojemności 100 m3. Zestaw będzie wyposażony w układ
pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, umożliwiający
okresową kontrolę ich parametrów pracy. Przewody zasilające do hydrantów zostaną wykonane jako
obwodowe. Doprowadzenie wody do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
zostanie zapewnione z dwóch stron, w miejscach możliwie najbardziej odległych od siebie. Zostanie
również zapewniona możliwość odcinania zasuwami lub zaworami tych części przewodów zasilających
instalację wodociągową przeciwpożarową, które znajdują się pomiędzy doprowadzeniami wody.
Dodatkowo projektuje się w klatkach schodowych na poziomie parteru i -1 piony nawodnione DN 80 z
zaworami hydrantowymi DN 52. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów w garażu w budynku projektuje się hydranty hydranty HP 25. W celu zapewnienia
ochrony p.poż. budynku przyjęto dwa hydranty działające jednocześnie. Lokalizacja hydrantów wg części
graficznej opracowania. Zawory odcinające hydrantów winny być umieszczone na wysokości 1,35 ±0,1 m.
od podłogi.
Projektuje się następujące podejścia ( średnice nominalne) pod hydranty:
- zawory hydrantowe Ø 52 – DN 50 ( wydajność jednego zaworu DN 52 - 2,5 l/s ),
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- hydrant Ø 25 – DN 32 ( wydajność jednego hydrantu DN 25 - 1,0 l/s ).
Zapotrzebowanie wody dla 2 jednocześnie pracujących zaworów hydrantowych: φ 52
q = 2 x 2,5 l/s = 5.0 l/s = 18,0 m3/h.
Parametry zestawu hydroforowego na potrzeby ppoż:
Pierwszy punkt pracy ( hydrant zewnętrzny):
- wydajność – 10 l/s
- wysokość podnoszenia – 21,48 m sł. wody
Drugi punkt pracy ( zawory hydrantowe DN 52 na -1 i parterze):
- wydajność – 5 l/s
- wysokość podnoszenia – 29,10 m sł. wody
Trzeci punkt pracy ( hydranty DN 25 najwyższy na poziomie +4):
- wydajność – 2 l/s
- wysokość podnoszenia – 28,48 m sł. Wody.
Zestaw na cele pożarowe zostanie wyposażony w tzw. obejście testujące. W celu zabezpieczenia przed
niekontrolowanym wypływem na instalacji bytowej w trakcie pożaru na odejściu instalacji bytowej
przewidziano zawór elektromagnetyczny, który w przypadku wystąpienia przepływu w instalacji
hydrantowej odcina dopływ wody do instalacji bytowej. Dobrano również zawór elektromagnetyczny
MV300, DN80, który należy zamontować na instalacji hydrantowej (normalnie otwarty, w momencie zaniku
napięcia zawór się zamyka).

Przyłącza wodociągowe
Budynek - obliczenia
Zapotrzebowanie na cele socjalne
Obliczenia na zapotrzebowanie na zimną wodę do celów bytowo-gospodarczych dokonano w oparciu o
normę PN-92/B-01706 oraz DZ.U. Nr 8 poz.70 z dnia 14.01.2002.
W projektowanym budynku zainstalowane będą urządzenia zgodnie z Tabelą 1:
Przybór sanitarny Ilość

qn

Suma qn

1

2

3

4

Miska ustępowa

25

0,13

3,25
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Wanna

0

0,3

0

Natrysk

6

0,3

1,8

Pisuar

6

0,3

1,8

Umywalka

30

0,14

4,2

Zlew

26

0,14

3,64

Pralka

0

0,25

0

Zmywarka

4

0,15

0,60

Bidet

0

0,14

0

Sqn

15,29

Tabela 1.
Przepływ obliczeniowy dla budynku:
q = 0,682 x ( qn )0.45 -0.14 =0,682 x (15,29) 0.45 -0,14= 2,19 l /s =7,88 m3/h
Wodomierz dobrano wg wzoru:
qw= qgosp. = 2,19 dm3/s = 7,88 m3/h
Dobrano wodomierz np. DN 50 Qnom=40 m3/h.
Wodomierz główny zlokalizowany w pomieszczeniu przyłącza wody.
Średnia ilość ścieków socjalno-bytowych równa będzie ilości zużywanej wody na cele socjalne i wynosić
będzie: Q = 7,88 m3/h.
Przyłącza wodociągowe wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 .
Wodomierz główny zlokalizowany zostanie na najniżej kondygnacji w obrębie pomieszczenia przyłącza
wody.
W celu rozgraniczenia instalacji wewnętrznej z miejską instalacja wodociągową oraz zabezpieczeniem
instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem wody należy zastosować zawór antyskażeniowy typu BA, np.
BA DN 80.
Drugi wodomierz na potrzeby opomiarowania projektowanego zewnętrznego hydrantu na leży umieścić w
projektowanej studni wodomierzowej. Zastosować wodomierz śrubowy DN 65 o przepływie 63 m3/h.
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Opis przyłącza wodociągowego
Przyłącze wodociągowe będzie zaopatrywać budynek muzeum przy ul. Kościuszki w Łebie. Zaprojektowano
przyłącze wodociągowe Ø110 o długości 219,8 m z rur PEHD SDR 11, które należy włączyć do istniejącego
przewodu wodociągowego zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku nr 10 w ul. Kościuszki przy istniejącym
hydrancie naziemnym HN54. Włączenie należy wykonać przy pomocy trójnika PEHD 110/110. Trójnik
zabezpieczyć blokiem oporowym. Za odgałęzieniem zamontować zasuwę kołnierzową z końcówką do rur PE
F-5 z miękkim uszczelnieniem klina DN100. Dobrano wodomierz na cele bytowe DN50 (Qn= 40 m3/h)
umieszczony w pomieszczeniu przyłącza wody oraz wodomierz śrubowy na potrzeby zewnętrzne ppoż. DN
65 ( qnom=63 m3/h) umieszczony w studzience zewnętrznej. Zestaw wodomierzowy przedstawiono w części
graficznej opracowania. Za zestawem wodomierzowym w budynku należy zastosować zawór zwrotny
antyskażeniowy typu BA DN 80 zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem wody (zgodnie z
wymaganiami określonymi w PN-EN-1717) a za zestawem wodomierzowym w studni należy zastosować
zawór antyskażeniowy typu EA DN 65.
Odcinek od projektowanego trójnika W2 do budynku oraz podejście od budynku do hydrantu zewnętrznego
należy wykonać z rur Ø90 o długości 53,1 m z rur PEHD SDR 11.
Przyłącze wykonać metodą tradycyjną wykopową.
Przejścia rurociągów wodociągowych przez ścianę zewnętrzną wykonać
uszczelniającego jako wodo i gazoszczelne.

przy użyciu np. łańcucha

Ochrona przed przemarzaniem
Głębokość przykrycia przewodu w wykopie (od wierzchu rury do powierzchni terenu) powinna zabezpieczyć
przed zamarzaniem wody. Dla strefy I przy wielkości przemarzania Hz=0,8m minimalne przykrycie wynosi
Hn= 1,00m. Przyjęto średni spadek przewodu w kierunku sieci wodociągowej ze średnim przykryciem 1,40
– 1,80 m.
Próby i odbiór robót
Przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności według wymagań normy PN-B-10715.
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C, na ciśnienie 1
MPa.
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodów roztworem
podchlorynu sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 48 godzinach przewody należy poddać intensywnemu
płukaniu wodą z prędkością około 1 m/s. Płukanie należy prowadzić pod nadzorem
Przedsiębiorstwa Wodociągowego „Łeba – Wicko „ Sp. z o.o.
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6.3. Roboty ziemne
Przygotowanie terenu
W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanego
przyłącza. Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Ruch pojazdów na czas prowadzenia robót powinien się odbywać według
ustaleń projektu organizacji ruchu.
Rozbiórka istniejącej nawierzchni
Zdjęcie nawierzchni z działki 55/18 z terenu zarezerwowanego pod budowę przyłącza wodociągowego o
szerokości ok. 5 m odwieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.
W miejscu włączenia projektowanego przyłącza do istniejącego wodociągu na długości 1 m podsypkę
wykonywać ręcznie z dokładnym ubiciem warstwami co ok. 15 cm.
WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH
Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłącza. W
granicach terenu budowy Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o rzędnej podanej w dokumentacji
tzw. reper roboczy.
Roboty ziemne
W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanego
przyłącza. Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Ruch pojazdów na czas prowadzenia robót powinien się odbywać według
ustaleń projektu organizacji ruchu. Przyłącza wykonać metodą tradycyjną wykopową. Wykop pod kanały
należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. Prace ziemne w bliskiej odległości czynnych przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych należy prowadzić metodą wykopów ręcznych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Wykopy należy
prowadzić od odbiornika. Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości
1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian
złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0m, z których każda stanowi całość.
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z trzech
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elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu
- bali pionowych (nakładek)
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na
powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Spód wykopu należy pozostawić na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W gruntach nawodnionych
należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych. W celu obniżenia zwierciadła wody w wykopie,
podczas prowadzenia robót budowlanych należy zastosować system igłofiltrów. W trakcie realizacji robót
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m
nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z
wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w
odległości nie przekraczającej 20 m. Usytuowanie kanałów, spadki rurociągów oraz rozmieszczenie studni
pokazano w części graficznej.
Wytyczne wykonawcze
Wytyczenie trasy przyłącza wodociągowego może wykonać uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora.
Prace ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736.
Urządzenia podziemne krzyżujące się z projektowanym przyłączem wodociągowym należy zabezpieczyć w
trakcie wykonywania prac.
Budowę przyłączy prowadzić pod nadzorem technicznym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na
zlecenie Inwestora.
UWAGA:
Całość prac wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, uzgodnieniu Przedsiębiorstwa Wodociągowego „
Łeba-Wicko” Sp. z o.o. oraz instrukcji montażowej Producenta rur.
Normy:
[1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 609 z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
/Dz.U.Nr72/01poz747/
[3]PN-EN 598:2000 Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia odprowadzenia
ścieków,
[4]PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód
z budynków. Wymagania , metody badań i zapewnienia jakości
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[5]PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych. Wymagania i metody badań
[6] Wytyczne producentów rur zewnętrznych PE , PVC.
Opracował:
mgr inż. Krzysztof Chojecki
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby budowy MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I
RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.
Nazwa i adres inwestora
NARODOWE MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 GDAŃSK ul. OŁOWIANKA 9/13

Nazwa i adres projektanta
mgr inż. Krzysztof Chojecki
PROFEN Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 18
03-941 Warszawa
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.
1.1 TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca
przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza wodociągowego na potrzeby budowy MUZEUM
ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i
365/84 z obrębu 2 w Łebie.
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA
Działki przez które przebiegają projektowane przyłącze wodociągowe posiadają poniższą infrastrukturę
techniczną:
-

istn. sieć energetyczna,
istn. przewody wodociągowe
istn. przewody kanalizacji sanitarnej,
istn. przewody telekomunikacyjne,
istn. przewody elektryczne.

Dla wykonania projektowanych przyłączy wodociągowego zajęte zostaną tereny około 2-5m szerokości.
Projektowane przyłącze służy do zasilania w wodę budynku wyżej opisanej inwestycji.
1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przyłącze wodociągowe Ø110 z rur PEHD SDR 11 mm.
Powyższe materiały posiadają atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przyłącza
będą wykonane metodą tradycyjną wykopową.
1.4. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY PRZY WYKOPACH:
- wszystkie osoby wykonujące prace na terenie budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych powinny zostać zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz
obowiązującym planem Bioz,
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń, które
będą wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny być równe, twarde
lub utwardzone w sposób zapewniający odpowiednią nośność dla stosowanych środków transportu. Drogi
transportowe muszą być rozplanowane w taki sposób, aby były oddalone od krawędzi wykopu na odległość
minimum 0,6 m.
- należy pamiętać o tym, aby zarówno drogi, jak i teren wokół wykopu posiadały urządzenia lub rozwiązania
techniczne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający zalanie wykopu
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- podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony
- zabezpieczeniu wykopu przed możliwością osunięcia gruntu
- podczas wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn należy pamiętać, że operatorzy sprzętu
budowlanego do robót ziemnych muszą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy również pamiętać o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac
- przebywanie pracowników i innych osób wykonujących pracę pomiędzy ścianą wykopu a pracującą
koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione
- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi
do wydobywania urobku jest zabronione
- prowadzeniu prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
1.4 WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nie przewiduje się wariantowanie przedsięwzięcia tak w projektowaniu jak i w wykonawstwie.
1.5 WYKORZYSTANIE WODY I SUROWCÓW
Ilość wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego przedsięwzięcia jest znikoma i potrzebna
będzie przy zagęszczeniu gruntu zasypki w wykopie i naprawie nawierzchni. Woda dla w/w potrzeb
pobierana będzie z wodociągu miejskiego.
Wykorzystywanie paliw i energii dla potrzeb maszyn i sprzętu niezbędnego dla wykonania projektowanych
kanałów i ich uzbrojenia.
1.6 OCHRONA ŚRODOWISKA
Na etapie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko wodne należy eliminować
poprzez właściwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. Ewentualne oddziaływanie będzie krótkotrwałe ponieważ obejmuje tylko okres budowy
przyłączy sanitarnych. Ujemne oddziaływanie na środowisko może wystąpić tylko w wyniku zwiększonego
zużycia wody, awarii maszyn i sprzętu pracującego na budowie, powiązanych z wyciekiem paliwa lub
olejów. Projektowane przyłącza sanitarne zgodnie z zastosowaną technologią nie będą wpływać
negatywnie na środowisko.

1.7 RODZAJE WPROWADZANYCH SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA
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Budowa projektowanego przyłącza przy zastosowanej technologii nie wprowadzi żadnych substancji i
energii do środowiska i nie wpłynie negatywnie na stan istniejącego środowiska.
1.8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU.
- Po wykonaniu przebudowy uzbrojenia przed zasypaniem zgłosić do firmy geodezyjnej w celu dokonania
inwentaryzacji powykonawczej, a następnie do odbioru technicznego w Przedsiębiorstwie Wodociągowym
„Łeba-Wicko” Sp. z o.o.,
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” ,
- Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji bytowej i deszczowej nie wymaga procedury
wywłaszczeniowej,
- Wyburzenia kubaturowe nie występują,
- W pasie drogowym zarezerwowanym pod budowę przyłącza wodociągowego nie występuje kolizja z
istniejącymi drzewostanem.
Autor projektu:
mgr inż. Krzysztof Chojecki

Warszawa, listopad 2018

14

1:100

1:100

P.P. -4,00 m n.p.m.

RZĘDNE

TERENU PROJEKTOWANEGO
TERENU ISTNIEJĄCEGO
OSI WODOCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE DO OSI WODOCIĄGU

MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK

i=0,2%

i=0,2%
Ø110 PEHD

i=0,2%
Ø110 PEHD SDR 11

i=0,2%
Ø110 PEHD SDR 11

i=0,2%
Ø110 PEHD

i=4,0%
Ø110 PEHD SDR 11

Ø110 PEHD

ODLEGŁOŚCI
DŁUGOŚCI
k1

k2

k3

k4

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

PROJ. PRZYŁĄCZE
WODOC. DN 110 PEHD

1:100

W1

1:100

WYJŚCIE Z BUDYNKU
DO HYDRANTU

PEHD; DN90; 0,2%
L=7,0m

9
2

3

2

10
1

P.P. -4,00 m n.p.m.

ISTN. PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY DN110

TEMAT

ISTN. PRZEWÓD
WODCIĄGOWY DN110

2

2

10

TERENU PROJEKTOWANEGO

ZH
ZH

TERENU ISTNIEJĄCEGO

1

7

OSI WODOCIĄGU

5

6

8

DZ. EW. NR
BRANŻA

L=0,8m

4

Muzeum Archeologii Podwodnej i
Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie
OBRĘB

55/16 365/84

ŻELIWO; DN80; 0,7%

1

WEJŚCIE PRZEWODU
WODOCIĄGOWEGO
DO BUDYNKU

3

9
1

1

2

SANITARNA

RYSUNEK

SKALA

PROFIL PRZYŁĄCZA WOD.
FAZA

ZAGŁĘBIENIE DO OSI WODOCIĄGU

MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK

i=0,2%

i=0,2%
Ø90 PEHD

i=0,2%
Ø90 PEHD SDR 11

Ø90 PEHD

i=0,2%
Ø90 PEHD

PROJ. PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY
PEHD DN90

i=0,2%

WG.OPRAC.INST.WEWN.

PROJ. PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY
ŻELIWO DN80
2

Ø90 PEHD

3

W2

k6

k7

k8

W3

W4

HP

DATA

W-02

22.11.2018

AUTORZY

3

PODPIS

DATA

4

ZESPÓŁ

8

ODLEGŁOŚCI
DŁUGOŚCI

NR

1:100

mgr inż. Krzysztof Chojecki MAZ/0193/POOS/10

5

PROJ. PRZEWÓD
WODOCIĄGOWY
DN 110 PEHD

RZĘDNE

W2

DO INSTALACJI
WEWNĘTRZNEJ
PRZECIWPOŻAROWEJ

8
3

k5

inż. Klaudia Karwize
inż. Monika Walicka-Wojtyczka

UZUPEŁNIENIE
ZBIORNIKA
PRZECIWPOŻAROWEGO

SPRAWDZAJĄCY
7

6

7

mgr inż. Aneta Kalińska-Barej MAZ/0104/POOS/14
INWESTOR

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk
data wydruku: 18.12.2018

plik: W-02.dwg wydrukował: S11

plus3 architekci sp. z o.o.
chłopickiego 7/9 lo k 62
+48 22 879 93 05

0 4-314 warsza wa

biuro @plus3architekci.pl

PVC; Dz160; 2,6%

1:100

L=3,8m

1:100
P.P. -4,00 m n.p.m.

RZĘDNE

TERENU PROJEKTOWANEGO

S8
TEMAT

TERENU ISTNIEJĄCEGO
DNA KANAŁU

DZ. EW. NR

OBRĘB

55/16 365/84

BRANŻA

ZAGŁĘBIENIE DO DNA KANAŁU
MATERIAŁ, ŚREDNICA, SPADEK

Muzeum Archeologii Podwodnej i
Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie

RYSUNEK

i=4,5%

i=4,5%
Ø110 PEHD

Ø110 PEHD

i=0,48%
Ø200 PVC

Ø200 PVC

Ø200 PVC

i=0,48%

i=0,48%

i=0,48%

i=0,48%

Ø200 PVC

Ø200 PVC

i=9,5%

i=0,48%
Ø200 PVC

Ø200 PVC

2

SANITARNA
PROFIL KAN.SANITARNEJ

FAZA

SKALA
DATA

Ø160 PVC

KS-02

22.11.2018

AUTORZY

ODLEGŁOŚCI

NR

1:100

PODPIS

DATA

mgr inż. Krzysztof Chojecki MAZ/0193/POOS/10

DŁUGOŚCI

ZESPÓŁ

Sr

S1

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S8

inż. Klaudia Karwize
inż. Monika Walicka-Wojtyczka

S2
SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Aneta Kalińska-Barej MAZ/0104/POOS/14
INWESTOR

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk
data wydruku: 18.12.2018

plik: PW-IS-KS-02.dwg wydrukował: S11

plus3 architekci sp. z o.o.
ch ło pickieg o 7/9 lok 62
+48 22 879 93 05

04-314 warszawa

biuro @plus3architekci.pl

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKOWEJ I
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR:
NARODOWE MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 GDAŃSK ul. OŁOWIANKA 9/13

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ i
RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO w ŁEBIE,
ul. Tadeusza Kościuszki
na działkach o nr ew. 365/15 i 55/16 obręb 2
w jednostce ewidencyjnej 220802_1, Łeba

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZYŁĄCZE KAN. SANITARNEJ I PRZEBUDOWA
KAN.SANITARNEJ

PROJEKTANCI:
Instalacje sanitarne:
mgr.inż. Krzysztof Chojecki
upr. MAZ/0193/POOS/10

sprawdzający:
mgr.inż. Aneta Kalińska-Barej
upr. MAZ/0104/POOS/14

LISTOPAD 2018
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
“plus 3 architekci Sp. z o.o. .04-314 Warszawa,ul.Chłopickiego 7,9 lokal 62, tel/fax:8799304; 8799305; 8799306
Bank PeKaO S A X O/Warszawa Nr konta: 90 12401095 11110000033655926
REGON:016053656 NIP:113-21 69 794 e-mail:biuro@plus3architekci.pl

Warszawa, listopad 2018

1

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKOWEJ I
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

CZĘŚĆ OPISOWA
Spis treści

PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA ............................................................................ 4
PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................. 4
ZAKRES OPRACOWANIA .................................................................................................... 4
OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ................................................................................ 4
Istniejący stan zagospodarowania terenu................................................................................... 4

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH..................................................... 5
Instalacja kanalizacyjna ............................................................................................................... 5
Kanalizacja sanitarna .................................................................................................................. 5
Kanalizacja tłuszczowa i technologiczna.................................................................................... 5

PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKOWEJ I PRZEBUDOWA KANALIZACJI ............... 6
Budynki - obliczenia..................................................................................................................... 6
Ilość ścieków bytowych ............................................................................................................... 6
Opis przyłączy kanalizacji sanitarnej bytowej i kanalizacji przebudowywanej ........................... 7
WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH ........................................................................................... 7
Prace wstępne ............................................................................................................................. 7
Roboty ziemne ............................................................................................................................ 7
Roboty montażowe ..................................................................................................................... 8
Rozbiórka istniejącej nawierzchni ............................................................................................... 8
Ochrona przed przemarzaniem................................................................................................... 8
Opuszczanie rur do wykopu ........................................................................................................ 9
Układanie rur............................................................................................................................... 9
Połączenia rur kanalizacyjnych.................................................................................................... 9
Studzienki kanalizacyjne, inspekcyjno-kontrolne........................................................................ 9
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych ....................................................................................... 9
Stateczność i wytrzymałość ....................................................................................................... 10
Zasyp wykopu ............................................................................................................................ 10

WYTYCZNE WYKONAWCZE .............................................................................................. 10

Warszawa, listopad 2018

2

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKOWEJ I
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

CZĘŚĆ GRAFICZNA
Lp

Nr rys.

Nazwa rysunku

1

PW-IS-KS-01.1

PZT – PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY – KAN.SANITARNA

2

PW-IS-KS-02

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

Warszawa, listopad 2018

3

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKOWEJ I
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest budowa MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA
BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.

Podstawa opracowania
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Podkłady architektoniczne
Umowa z Inwestorem
Wytyczne Inwestora
Uzgodnienia międzybranżowe
Obowiązujące normy projektowe PN-EN i przepisy prawne
Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz usunięcia kolizji projektowanego budynku z
istniejącą siecią kanalizacyjną dla planowanej inwestycji budowy oddziału Narodowego Muzeum
Morskiego na działkach 365/84 i 55/16 obr. 2 w Łebie, pismo z dnia 12 październik 2017 r oraz
aktualizacja z dnia 12.10.2018 r.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy kan. sanitarnej oraz przebudowę kan. sanitarnej związany z
budową MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na
działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy:
•
•

Przyłącze kan. sanitarnej
Przebudowa kan. sanitarnej.

Opis zagospodarowania działki
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zlokalizowane jest w zabudowie mieszkaniowej obsługiwanej pod względem
komunikacyjnym przez ul. Kościuszki w Łebie. Droga ma nawierzchnię betonową. Szerokość pasa
drogowego w istniejących liniach rozgraniczających 5 m.
W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie techniczne:
•
•
•
•

istn. przewody energetyczne,
istn. przewody wodociągowe
istn. przewody kanalizacji sanitarnej,
istn. przewody telekomunikacyjne.

Na trasie projektowanych przyłączy nie występują kolizje z istniejącym drzewostanem.
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Opis projektowanych instalacji wewnętrznych
Instalacja kanalizacyjna
Ścieki sanitarne będą odprowadzane z budynku poprzez projektowane przyłącza do istniejącej zewnętrznej
kanalizacji sanitarnej wg. warunków technicznych wydanych przez gestora sieci Spółka Wodna „Łeba”. W
celu odprowadzenia ścieków sanitarnych niezbędne jest też przebudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej na
działce Inwestora.
Kanalizacja sanitarna
Piony kanalizacyjne prowadzić w szachtach zgodnie z częścią graficzną opracowania. Piony będą
wyposażone w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone nad dach. Ilość ścieków równa jest ilości
zużywanej wody dla celów socjalnych. Ścieki sanitarne z kondygnacji naziemnych będą odprowadzane
grawitacyjnie poprzez przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem poziomu -1. Na leżakach
kanalizacyjnych na poziomie -1 oraz na pionach zainstalować rewizje. Przejścia przez stropy i ściany
wykonać w tulejach ochronnych z uszczelnieniem p.poż. Ścieki sanitarne z poziomu -1 będą odprowadzane
do wewnętrznej przepompowni ścieków o wydajności 6 l/s i zbiornikiem 200 l lub równoważnej a następnie
odpompowane do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Projektowana przepompownia będzie
zlokalizowana w pomieszczeniu separatora na poziomie -1.
Parametry przepompowni wewnętrznej:
- z dwoma pompami hermetycznie zamkniętymi ( pompy z wirnikami z wolnym przelotem do tłoczenia
ściaków z fekaliami),
- pojemność zbiornika 200 l,
- pompy zabezpieczone przed zalaniem,
- ze zintegrowaną klapą zwrotną,
- przepływ max. 47 m3/h,
- wys. tłoczenia: max 16 m.
Kanalizacja tłuszczowa i technologiczna
Ścieki z części kuchennej oraz z zaplecza kuchennego będą odprowadzane grawitacyjnie do wewnętrznego
separatora tłuszczu o pojemności osadnika min. 200 l i po ich podczyszczeniu kierowane do kanalizacji
sanitarnej. W celu umożliwienia okresowego czyszczenia separatora tłuszczu oraz niedopuszczenia do
wydostawania się nieprzyjemnych zapachów projektuje się instalację opróżniającą separator. Instalacja
opróżniająca ( przyłącze dla wozu asenizacyjnego fi 75 mm, zakończone przyłączem fi 110 mm) zostanie
wyprowadzona na odległość powyżej 5 m od okien i drzwi. Przyłącze instalacji opróżniającej umieścić w
studzience w terenie. Separator zostanie umieszczony w zagłębieniu płyty na poziomie -1 w pomieszczeniu
separatora P 11a. Do separatora zostanie doprowadzona instalacja wody zimnej w celu mechanicznego
spłukiwania zbiornika.
Parametry separatora tłuszczu:
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- możliwość przepływowa ścieków technologicznych 4,75 m3/dobę,
- zawartość akumulacyjna tłuszczu w 1 m3 ścieków technologicznych to ok. 0,47 kg/dobę,
- z opróżnianiem bezpośrednim,
- ze zintegrowanym osadnikiem i pochyłym dnem do szybkiego opróżniania,
- z pokrywami z tworzywa sztucznego,
- z zamknięciem szybkomocującym szczelnym zapachowo,
- z zainstalowanym mechanizmem zasysającym do wspólnego opróżniania osadnika i komory
separowania,
- z przyłączem bagnetowym R 2 1/2” do podłączenia do wozu asenizacyjnego.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, śmietnikach, pomieszczeniach porządkowych projektuje
się wpusty podłogowe z odpływem bocznym lub pionowym z możliwością montażu syfonu typu multi stop,
zabezpieczającym przed wydostawaniem się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. Prowadzenie
przewodów odpływowych z wpustów pod stropem poszczególnych kondygnacji. Na kondygnacji -1
zaprojektowano studzienkę schładzającą na potrzeby kotłowni zgodnie z częścią graficzną opracowania.
Ścieki ze studzienki schładzającej będą odprowadzane pompowo poprzez pompę zatapialną do leżaków
kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod stropem kond.-1. W pomieszczeniu przyłącza wody zaprojektowano
wpust podłogowy z pompą.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ściekowej i przebudowa kanalizacji
Budynki - obliczenia
Ilość ścieków bytowych
W projektowanym budynku zainstalowane będą urządzenia zgodnie z Tabelą 2:
Przybór sanitarny
1
Miska ustępowa
Natrysk
Umywalka
Zlew
Zmywarka
Tabela 2.
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Ilość
2

AWs
3
2,5
1
0,5
1
1
SAWs

25
6
30
26
4
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Suma AWs
4
62,5
6
15
26
4
113,5

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ŚCIEKOWEJ I
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

•

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji budynku A (do przyłącza KS2):

qS = K ·

 AWS

[dm 3 /s]

K – 0,5 dm3/s – odpływ charakterystyczny dla budynku itp.
0,5

113,5

5,3

/

Opis przyłączy kanalizacji sanitarnej bytowej i kanalizacji przebudowywanej
Ścieki bytowo – gospodarcze z projektowanego obiektu, zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci
odprowadzone będą do istniejącego kanału ściekowego Ø 0,2 m po jego uprzedniej przebudowie.
Włączenie projektowanego przyłącza do projektowanego kanału Φ200 należy wykonać poprzez studnię
rewizyjną Φ1200 zlokalizowana na tym kanale, zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przyłącza
kanalizacji sanitarnej bytowej wykonać z rur z PVC klasy „S” o połączeniach kielichowych DN160.
Przejścia rurociągów kanalizacji sanitarnej ściekowej przez ścianę zewnętrzną należy wykonać jako szczelne
np. za pomocą łańcuchów uszczelniających.
Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-92B-01707.
WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH
Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłączy
kanalizacji sanitarnej ściekowej. W granicach terenu budowy Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o
rzędnej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.
Roboty ziemne
W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanych
przyłączy. Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Ruch pojazdów na czas prowadzenia robót powinien się odbywać według
ustaleń projektu organizacji ruchu. Przyłącza wykonać metodą tradycyjną wykopową. Wykop pod kanały
należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. Prace ziemne w bliskiej odległości czynnych przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych należy prowadzić metodą wykopów ręcznych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Wykopy należy
prowadzić od odbiornika. Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości
1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian
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złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0m, z których każda stanowi całość.
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z trzech
elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu
- bali pionowych (nakładek)
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na
powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Spód wykopu należy pozostawić na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W gruntach nawodnionych
należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych. W celu obniżenia zwierciadła wody w wykopie,
podczas prowadzenia robót budowlanych należy zastosować system igłofiltrów. W trakcie realizacji robót
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m
nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z
wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w
odległości nie przekraczającej 20 m. Usytuowanie kanałów, spadki rurociągów oraz rozmieszczenie studni
pokazano w części graficznej.
Roboty montażowe
Technologia budowy przyłącza kanalizacyjnego musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Budowę kanałów należy prowadzić od odbiornika. Rury należy układać zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu wykopu, ułożeniu podsypki należy
przystąpić do układania rur. Przy układaniu kanałów należy zachować prostoliniowość osi zarówno w
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału
sprawdza się pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym. Należy codziennie
sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.
Rozbiórka istniejącej nawierzchni
Zdjęcie nawierzchni z terenu zarezerwowanego pod budowę przyłączy o szerokości ok. 5m odwieźć na
miejsce wskazane przez Inwestora.
Ochrona przed przemarzaniem
Głębokość przykrycia przewodów w wykopie (od wierzchu rury do powierzchni terenu) powinna
zabezpieczyć przed zamarzaniem ścieków. Dla strefy I przy wielkości przemarzania Hz=0,8 m minimalne
przykrycie wynosi Hn= 1,0 m.
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Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się
również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być
dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.
Układanie rur
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się
celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi
kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą
mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca
stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna
kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg
projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w
wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże podsypką z piasku lub żwiru dobrze zagęszczonego.
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
Przed zakończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału
przed zamuleniem wodą opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem.
Połączenia rur kanalizacyjnych
Łączenie rur kielichowych uszczelką gumową na wcisk.
Studzienki kanalizacyjne, inspekcyjno-kontrolne
Uzbrojenie projektowanych kanałów stanowią studzienki połączeniowo – kontrolne z tworzywa sztucznego
Ø 425, Ø 600 z kinetą PP oraz studnie betonowe dn1200. Włączenie przewodów powyżej kinety do
projektowanych studzienek wykonać zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez Producenta ( np. wkładki insitu). Dno wykopu pod studzienki wyrównać podsypką piaskową o grubości 20 cm. Przy zasypywaniu
studzienki wskazane jest by zasypka, a w szczególności górna jej warstwa, wykonana była z gruntu
niespoistego. Na studniach ( zlokalizowanych w terenie zielonym) zastosować włazy kl. B125. Na studniach (
zlokalizowanych w terenie utwardzonym, najezdnym) zastosować włazy kl. D 400.
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem
kanału.
Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki
- studzienka nie powinna znajdować się pod krawężnikiem
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Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów
infrastruktury powinna być nie mniejsza niż 1,0 m.
Stateczność i wytrzymałość
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie
powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki powinna być posadowiona na odpowiednim
fundamencie.
Zasyp wykopu
Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanał)
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i
warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu
należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości
materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej
w/w warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. Rury przyłączy kan. sanitarnej
układać na podsypce o gr. 20 cm. Kanały z rur PVC i PE należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury.
Zasypywanie kanału do poziomu terenu
Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub
mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.
Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu
rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po
1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od
razu.
Wytyczne wykonawcze
Wytyczenie trasy przyłączy kan. sanitarnej ściekowej może wykonać uprawniony geodeta na zlecenie
Inwestora.
Prace ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736.
Urządzenia podziemne krzyżujące się z projektowanym kan. sanitarnej ściekowej należy zabezpieczyć w
trakcie wykonywania prac.
Budowę przyłączy prowadzić pod nadzorem technicznym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na
zlecenie Inwestora.
UWAGA:
Całość prac wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, uzgodnieniu Spółka Wodna „Łeba” oraz instrukcji
montażowej Producenta rur.
Normy:
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[1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 609 z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
/Dz.U.Nr72/01poz747/
[3]PN-EN 598:2000 Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia odprowadzenia
ścieków,
[4]PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód
z budynków. Wymagania , metody badań i zapewnienia jakości
[5]PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych. Wymagania i metody badań
[6] Wytyczne producentów rur zewnętrznych PE , PVC.
Opracował:
mgr inż. Krzysztof Chojecki
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i przebudowa kan. sanitarnej na potrzeby budowy MUZEUM
ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i
365/84 z obrębu 2 w Łebie.
Nazwa i adres inwestora
NARODOWE MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 GDAŃSK ul. OŁOWIANKA 9/13

Nazwa i adres projektanta
mgr inż. Krzysztof Chojecki
PROFEN Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 18
03-941 Warszawa
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.
1.1 TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca
przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza przyłącza kanalizacji sanitarnej i przebudowie kan.
sanitarnej na potrzeby budowy MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO,
znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA
Działki przez które przebiegają projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej posiadają poniższą
infrastrukturę techniczną:
-

istn. sieć energetyczna,
istn. przewody wodociągowe
istn. przewody kanalizacji sanitarnej,
istn. przewody telekomunikacyjne,
istn. przewody elektryczne.

Dla wykonania projektowanych przyłączy kanalizacyjnych zajęte zostaną tereny około 2-5m szerokości.
Projektowane przyłącza służą do odprowadzania ścieków sanitarnych z wyżej opisanej inwestycji.
1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przyłącze kanalizacji sanitarnej ściekowej będzie wykonane z rur PVC-U kl. „S”.
Powyższe materiały posiadają atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przyłącza
będą wykonane metodą tradycyjną wykopową.
1.4. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY PRZY WYKOPACH:
- wszystkie osoby wykonujące prace na terenie budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych powinny zostać zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz
obowiązującym planem Bioz,
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń, które
będą wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny być równe, twarde
lub utwardzone w sposób zapewniający odpowiednią nośność dla stosowanych środków transportu. Drogi
transportowe muszą być rozplanowane w taki sposób, aby były oddalone od krawędzi wykopu na odległość
minimum 0,6 m.
- należy pamiętać o tym, aby zarówno drogi, jak i teren wokół wykopu posiadały urządzenia lub rozwiązania
techniczne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający zalanie wykopu
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- podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony
- zabezpieczeniu wykopu przed możliwością osunięcia gruntu
- podczas wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn należy pamiętać, że operatorzy sprzętu
budowlanego do robót ziemnych muszą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy również pamiętać o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac
- przebywanie pracowników i innych osób wykonujących pracę pomiędzy ścianą wykopu a pracującą
koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione
- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi
do wydobywania urobku jest zabronione
- prowadzeniu prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
1.4 WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nie przewiduje się wariantowanie przedsięwzięcia tak w projektowaniu jak i w wykonawstwie.
1.5 WYKORZYSTANIE WODY I SUROWCÓW
Ilość wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego przedsięwzięcia jest znikoma i potrzebna
będzie przy zagęszczeniu gruntu zasypki w wykopie i naprawie nawierzchni. Woda dla w/w potrzeb
pobierana będzie z wodociągu miejskiego.
Wykorzystywanie paliw i energii dla potrzeb maszyn i sprzętu niezbędnego dla wykonania projektowanych
kanałów i ich uzbrojenia.
1.6 OCHRONA ŚRODOWISKA
Na etapie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko wodne należy eliminować
poprzez właściwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. Ewentualne oddziaływanie będzie krótkotrwałe ponieważ obejmuje tylko okres budowy
przyłączy sanitarnych. Ujemne oddziaływanie na środowisko może wystąpić tylko w wyniku zwiększonego
zużycia wody, awarii maszyn i sprzętu pracującego na budowie, powiązanych z wyciekiem paliwa lub
olejów. Projektowane przyłącza sanitarne zgodnie z zastosowaną technologią nie będą wpływać
negatywnie na środowisko.
1.7 RODZAJE WPROWADZANYCH SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA
Budowa projektowanych przyłączy przy zastosowanej technologii nie wprowadzi żadnych substancji i
energii do środowiska i nie wpłynie negatywnie na stan istniejącego środowiska.
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1.8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU.
- Po wykonaniu przebudowy uzbrojenia przed zasypaniem zgłosić do firmy geodezyjnej w celu dokonania
inwentaryzacji powykonawczej, a następnie do odbioru technicznego w Spółce Wodnej „ŁEBA”,
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” ,
- Budowa przyłącza wodociągowego oraz przyłączy kanalizacji bytowej i deszczowej nie wymaga procedury
wywłaszczeniowej,
- Wyburzenia kubaturowe nie występują,
- W pasie drogowym zarezerwowanym pod budowę przyłączy kan. sanitarnych nie występuje kolizja z
istniejącymi drzewostanem.
Autor projektu:
mgr inż. Krzysztof Chojecki

Warszawa, listopad 2018

15

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA.

INWESTOR:
NARODOWE MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 GDAŃSK ul. OŁOWIANKA 9/13

TEMAT:
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ i
RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO w ŁEBIE,
ul. Tadeusza Kościuszki
na działkach o nr ew. 365/15 i 55/16 obręb 2
w jednostce ewidencyjnej 220802_1, Łeba

TYTUŁ OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA

PROJEKTANCI:
Instalacje sanitarne:
mgr.inż. Krzysztof Chojecki
upr. MAZ/0193/POOS/10

sprawdzający:
mgr.inż. Aneta Kalińska-Barej
upr. MAZ/0104/POOS/14

LISTOPAD 2018
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
“plus 3 architekci Sp. z o.o. .04-314 Warszawa,ul.Chłopickiego 7,9 lokal 62, tel/fax:8799304; 8799305; 8799306
Bank PeKaO S A X O/Warszawa Nr konta: 90 12401095 11110000033655926
REGON:016053656 NIP:113-21 69 794 e-mail:biuro@plus3architekci.pl

Warszawa, listopad 2018

1

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA.

CZĘŚĆ OPISOWA
Spis treści

PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA ............................................................................ 3
PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................. 3
ZAKRES OPRACOWANIA .................................................................................................... 3
OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI ................................................................................ 3
Istniejący stan zagospodarowania terenu................................................................................... 3

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH..................................................... 4
Instalacja kanalizacji deszczowej ................................................................................................. 4

KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA ......................................................................... 4
Budynki - obliczenia..................................................................................................................... 4
Ilość ścieków deszczowych .......................................................................................................... 4
Opis przyłączy deszczowej i zewnętrznej kanalizacji deszczowej .............................................. 6
WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH ........................................................................................... 7
Prace wstępne ............................................................................................................................. 7
Roboty ziemne ............................................................................................................................ 7
Roboty montażowe ..................................................................................................................... 8
Rozbiórka istniejącej nawierzchni ............................................................................................... 8
Ochrona przed przemarzaniem................................................................................................... 8
Opuszczanie rur do wykopu ........................................................................................................ 8
Układanie rur............................................................................................................................... 8
Połączenia rur kanalizacyjnych.................................................................................................... 9
Studzienki kanalizacyjne, inspekcyjno-kontrolne........................................................................ 9
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych ....................................................................................... 9
Stateczność i wytrzymałość ......................................................................................................... 9
Zasyp wykopu .............................................................................................................................. 9

WYTYCZNE WYKONAWCZE .............................................................................................. 10

CZĘŚĆ GRAFICZNA
Lp
1

Nr rys.
PW -IS-KD-01

Warszawa, listopad 2018

Nazwa rysunku
PZT – PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY – KAN.DESZCZ.

2

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA.

Przedmiot inwestycji i lokalizacja
Przedmiotem inwestycji jest budowa MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA
BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.

Podstawa opracowania
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Podkłady architektoniczne
Umowa z Inwestorem
Wytyczne Inwestora
Uzgodnienia międzybranżowe
Obowiązujące normy projektowe PN-EN i przepisy prawne
Pismo w sprawie odprowadzenia wód deszczowych do Łabędziego Stawu wydane przez Burmistrza
Miasta Łeby z dnia 04.12.2018 r.

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy kan. deszczowej zewnątrznej związany z budową MUZEUM
ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i
365/84 z obrębu 2 w Łebie.
Opracowanie zawiera projekt wykonawczy:
•

Kanalizacja deszczowa zewnętrzna.

Opis zagospodarowania działki
Istniejący stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zlokalizowane jest w zabudowie mieszkaniowej obsługiwanej pod względem
komunikacyjnym przez ul. Kościuszki w Łebie. Droga ma nawierzchnię betonową. Szerokość pasa
drogowego w istniejących liniach rozgraniczających 5 m.
W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie techniczne:
•
•
•
•

istn. przewody energetyczne,
istn. przewody wodociągowe
istn. przewody kanalizacji sanitarnej,
istn. przewody telekomunikacyjne.

Na trasie projektowanej kanalizacji występują kolizje z istniejącym drzewostanem.
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Opis projektowanych instalacji wewnętrznych
Instalacja kanalizacji deszczowej
Ścieki deszczowe będą odprowadzane z budynków poprzez rury spustowe oraz projektowany układ
kanałów zewnętrznych do retencyjnego zbiornika podziemnego o łącznej pojemności 102 m3. Wody
deszczowe będą zrzucane do Łabędziego Stawu po uprzednim podczyszczeniu na separatorze substancji
ropopochodnych ( wody z terenów po, których będzie odbywał się ruch samochodowy) poprzez zatapialne
pompy awaryjne zlokalizowane w zbiorniku. Zbiorniki wód deszczowych zostaną wentylowane poprzez
wywiewki zewnętrzne wyprowadzone ponad teren.
Kanalizacja deszczowa zewnętrzna
Budynki - obliczenia
Ilość ścieków deszczowych
W tabeli nr 1 znajduje się zestawienie powierzchni całkowitej terenu działek z rozdziałem na powierzchnię
terenu odwadnianego i terenu z którego nie projektuje się odprowadzenia kanalizacji deszczowej.
Obliczenia ilości wód opadowych:

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia
[m2]

Wsp.
spływu

Ilość
wód
opadowych dla
deszczu
130
l/sxha

Ilość
wód
opadowych
dla deszczu
300 l/sxha

Dach zagł. went.-żwir

192

0,5

1,248

2,88

Dach główny i kl. sch.-papa

2448

0,9

28,6416

66,096

Taras
(beton+drewno)

410

0,9

4,797

11,07

422,9

0,8

4,39816

10,1496

206

0

0

0

Teren utwardzony
betonowa)

Geokrata
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Łącznie

39,08476

90,1956

Tabela 1.
W tabelach nr 4 zestawione zostały obliczenia dotyczące ilości wód opadowych dla deszczu miarodajnego
(130
l/sxha)
oraz
deszczu
nawalnego
(300
l/sxha)
dla
zbiornika
zewnętrznego.
Obliczenie wymaganej objętości zbiornika dla 1,9- krotnego deszczu nawalnego o intensywności 300l/shxa
trwającego 10 minut.
Vzb= qd x t x i [l]
Gdzie:
Vst- wymagana pojemność zbiorników [l],
qd- ilość wód opadowych dla deszczu nawalnego 300l/sxha,
t- czas trwania deszczu nawalnego, przyjęto t=15 minut= 900 s,
i- ilość deszczy nawalnych
Vzb= 90,19 x 600 x 1,8 = 97405,2 l = 97,4 m3
Zaprojektowano zbiornik zewnętrzny z gotowych prefabrykatów o pojemności 102 m3. Zbiornik o
wymiarach: 4,6 m ( sz.) x 12 ( dł) x 3 m (h). Poziom lustra wody o wysokości 2,6 m.
Stan zbiornika należy okresowo kontrolować i w razie potrzeby opróżnić z wody do poziomu dna zbiornika) i
wyczyścić.
Wody deszczowe będą zrzucane do Łabędziego Stawu po uprzednim podczyszczeniu na separatorze
substancji ropopochodnych ( wody z terenów po, których będzie odbywał się ruch samochodowy) poprzez
zatapialne pompy awaryjne zlokalizowane w zbiorniku. Zbiorniki wód deszczowych zostaną wentylowane
poprzez wywiewki zewnętrzne.
Parametry separatora substancji ropopochodnych:
- przepustowość 6 l/s,
- średnica wewnętrzna – 1500 mm,
- wysokość - 1230 mm,
- średnica rur wlot/wylot – 160 mm,
- pojemność części osadowej – 1240 l,
- pojemność magazynu oleju – 410 l,
- masa całkowita 0 4800 kg.
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Wymagania odnośnie urządzenia:
- separator musi posiadać deklarację właściwości użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PNEN 858-1:2005/A1:2007,
- skuteczność usuwania ropopochodnych >99,9% dla przepływu oczyszczanego NS, stężenie substancji
ropopochodnych na odpływie dla NS: <2 mg/dm³,
- separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005/A1:2007,
- urządzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtórnym
zanieczyszczeniem ścieków przy przepływie nominalnym potwierdzone badaniami,
- część osadowa zlokalizowana poniżej kolumny koalescencyjnej,
- wyposażenie wewnętrzne i układ rur wlot/wylot wykonane z PEHD,
- pływak zamknięcia pływakowego wykonany z PE i NBR,
- wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomórkowej o porach otwartych o
specjalnych parametrach - nie dopuszcza się wkładów koalescencyjnych ze zgrzewanej folii PP,
- wylot wyposażony w zamknięcie pływakowe odcinające odpływ, gdy objętość zgromadzonych
zanieczyszczeń lekkich w zbiorniku osiągnie maksymalną wartość (pojemność magazynową),
- wylot znajdujący się 20 mm poniżej wlotu,
- korpus przykryty pokrywą żelbetową z włazami żeliwnymi, umożliwiającymi wyjęcie na zewnątrz i
ponowne umieszczenie wewnątrz separatora kolumny koalescencyjnej bez konieczności demontażu
pokrywy,
- możliwość podłączenia instalacji alarmowej informującej o zgromadzeniu maksymalnej ilości
zanieczyszczeń oraz przepełnieniu urządzenia,
- nadbudowa separatora do poziomu terenu kręgami tej samej średnicy co urządzenie, nie dopuszcza się
stosowania kominów redukcyjnych - pływak blokujący wypływ wód z separatora wytarowany na gęstość
cieczy lekkiej 0,85 g/cm³.
Parametry pomp w zbiorniku wód deszczowych:
- przepływ 39,20 l/s,
- wysokość podnoszenia – 5,84 m,
- zamknięty wirnik jednokanałowy,
- sterowanie za pomocą czujnika poziomu cieczy.
Zestaw pompowy w układzie dwóch pomp w tym jedna pompa – praca rezerwowa.
Opis przyłączy deszczowej i zewnętrznej kanalizacji deszczowej
Wody deszczowe z dachów budynków, tarasów oraz terenu wokół budynku gromadzone będą w zbiorniku
wód deszczowych zlokalizowanym pod parkingiem zewnętrznym o pojemności 102m3. Zgodnie z pismem
wydanym przez Burmistrza Miasta Łeba można odprowadzić wody opadowe w całości do Łabędziego Stawu
po uprzednim podczyszczeniu wód pochodzących z terenów, po których będzie odbywał się ruch
samochodowy w separatorze substancji ropopochodnych. Wody deszczowe ze zbiornika podziemnego
będą tłoczone przy pomocy pomp zatapialnych, kolektorem tłocznym o średnicy fi 160x9,5 mm i długości
całkowitej 43 m. Spadek przewodu tłocznego w kierunku zbiornika 0,3 %.
Przejścia rurociągów kanalizacji deszczowej przez ścianę zewnętrzną i zbiornika należy wykonać jako
szczelne np. za pomocą łańcuchów uszczelniających.
Przyłącze kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normą PN-92B-01707.
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WYKONANIE ROBÓT SANITARNYCH
Prace wstępne
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową przyłączy
kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy Wykonawca założy stały punkt niwelacyjny o rzędnej
podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.
Roboty ziemne
W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanych
przyłączy. Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane. Ruch pojazdów na czas prowadzenia robót powinien się odbywać według
ustaleń projektu organizacji ruchu. Przyłącza wykonać metodą tradycyjną wykopową. Wykop pod kanały
należy wykonywać mechanicznie i ręcznie. Prace ziemne w bliskiej odległości czynnych przewodów
wodociągowych, kanalizacyjnych należy prowadzić metodą wykopów ręcznych.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m zgodnie PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Wykopy należy
prowadzić od odbiornika. Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości
1,0 m od jego krawędzi aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię terenu. Umocnienie ścian
złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0m, z których każda stanowi całość.
Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Umocnienie ścian składa się z trzech
elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu
- bali pionowych (nakładek)
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na
powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. Spód wykopu należy pozostawić na
poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
około 20cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W gruntach nawodnionych
należy wykonywać wykopy o ścianach umocnionych. W celu obniżenia zwierciadła wody w wykopie,
podczas prowadzenia robót budowlanych należy zastosować system igłofiltrów. W trakcie realizacji robót
ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m
nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z
wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w
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odległości nie przekraczającej 20 m. Usytuowanie kanałów, spadki rurociągów oraz rozmieszczenie studni
pokazano w części graficznej.
Roboty montażowe
Technologia budowy przyłącza kanalizacyjnego musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Budowę kanałów należy prowadzić od odbiornika. Rury należy układać zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Po przygotowaniu wykopu, ułożeniu podsypki należy
przystąpić do układania rur. Przy układaniu kanałów należy zachować prostoliniowość osi zarówno w
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału
sprawdza się pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym. Należy codziennie
sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.
Rozbiórka istniejącej nawierzchni
Zdjęcie nawierzchni z terenu zarezerwowanego pod budowę przyłączy o szerokości ok. 5m odwieźć na
miejsce wskazane przez Inwestora.
Ochrona przed przemarzaniem
Głębokość przykrycia przewodów w wykopie (od wierzchu rury do powierzchni terenu) powinna
zabezpieczyć przed zamarzaniem ścieków. Dla strefy I przy wielkości przemarzania Hz=0,8 m minimalne
przykrycie wynosi Hn= 1,0 m.
Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie
wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się
również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być
dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.
Układanie rur
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.
Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się
celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi
kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą
mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca
stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna
kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury
powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg
projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w
wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże podsypką z piasku lub żwiru dobrze zagęszczonego.
Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.
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Przed zakończeniem dnia roboczego lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału
przed zamuleniem wodą opadową przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. progiem.
Połączenia rur kanalizacyjnych
Łączenie rur kielichowych uszczelką gumową na wcisk.
Studzienki kanalizacyjne, inspekcyjno-kontrolne
Uzbrojenie projektowanych kanałów stanowią studzienki połączeniowo – kontrolne z tworzywa sztucznego
„ Tegra” Ø 425, Ø 600 z kinetą PP oraz studnie betonowe dn1000 z osadnikiem. Włączenie przewodów
powyżej kinety do projektowanych studzienek wykonać zgodnie z wytycznymi zalecanymi przez Producenta
( np. wkładki in-situ). Dno wykopu pod studzienki wyrównać podsypką piaskową o grubości 20 cm. Przy
zasypywaniu studzienki wskazane jest by zasypka, a w szczególności górna jej warstwa, wykonana była z
gruntu niespoistego. Na studniach ( zlokalizowanych w terenie zielonym) zastosować włazy kl. B125. Na
studniach ( zlokalizowanych w terenie utwardzonym, najezdnym) zastosować włazy kl. D 400.
Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową i użytkowaniem
kanału.
Ponadto powinny być spełnione następujące warunki:
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki
- studzienka nie powinna znajdować się pod krawężnikiem
Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów
infrastruktury powinna być nie mniejsza niż 1,0 m.
Stateczność i wytrzymałość
Studzienki kanalizacyjne powinny być wytrzymałe na parcie ziemi, wody i obciążenia dynamiczne oraz nie
powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki powinna być posadowiona na odpowiednim
fundamencie.
Zasyp wykopu
Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanał)
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i
warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu
należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni, oraz torfu i pozostałości
materiałów budowlanych. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej
w/w warunki należy zastosować przy zasypie studzienek, komór i wylotów. Rury przyłączy kan. sanitarnej
układać na podsypce o gr. 20 cm. Kanały z rur PVC i PE należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury.
Zasypywanie kanału do poziomu terenu

Warszawa, listopad 2018

9

PROJEKT WYKONAWCZY – MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO W ŁEBIE – KANALIZACJA DESZCZOWA ZEWNĘTRZNA.

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm sposobem ręcznym lub
mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest
niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrożenia ziemi.
Rozbiórka umocnienia ścian wykopu
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu
rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po
1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od
razu.
Wytyczne wykonawcze
Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej może wykonać uprawniony geodeta na zlecenie Inwestora.
Prace ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736.
Urządzenia podziemne krzyżujące się z projektowaną kan. deszczową należy zabezpieczyć w trakcie
wykonywania prac.
Budowę przyłączy prowadzić pod nadzorem technicznym Urzędu Miasta na zlecenie Inwestora.
UWAGA:
Całość prac wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanomontażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, uzgodnieniu z Urzędem Miasta Łeba oraz instrukcji
montażowej Producenta rur.
Normy:
[1]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 609 z późn. zm.)
[2] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
/Dz.U.Nr72/01poz747/
[3]PN-EN 598:2000 Rury i kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia odprowadzenia
ścieków,
[4]PN-EN 877:2002(U) Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzenia wód
z budynków. Wymagania , metody badań i zapewnienia jakości
[5]PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów
wodnych. Wymagania i metody badań
[6] Wytyczne producentów rur zewnętrznych PE , PVC.
Opracował:
mgr inż. Krzysztof Chojecki
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa kanalizacji deszczowej zewnętrznej na potrzeby budowy MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I
RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i 365/84 z obrębu 2 w Łebie.
Nazwa i adres inwestora
NARODOWE MUZEUM MORSKIE w GDAŃSKU
80-751 GDAŃSK ul. OŁOWIANKA 9/13

Nazwa i adres projektanta
mgr inż. Krzysztof Chojecki
PROFEN Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 18
03-941 Warszawa
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.
1.1 TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotycząca
przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej na potrzeby budowy MUZEUM
ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA BAŁTYCKIEGO, znajdującego się na działkach ew. 55/16 i
365/84 z obrębu 2 w Łebie.
1.2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA
Działki przez które przebiegają projektowane przewody kanalizacji deszczowej posiadają poniższą
infrastrukturę techniczną:
-

istn. sieć energetyczna,
istn. przewody wodociągowe
istn. przewody kanalizacji sanitarnej,
istn. przewody telekomunikacyjne,
istn. przewody elektryczne.

Dla wykonania projektowanej kanalizacji deszczowej zajęte zostaną tereny około 2-5m szerokości.
Projektowane przyłącza służą do odprowadzania ścieków deszczowych z wyżej opisanej inwestycji.
1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej z rur PVC-U kl. „S”.
Powyższe materiały posiadają atest higieniczny i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przyłącza
będą wykonane metodą tradycyjną wykopową.
1.4. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY PRZY WYKOPACH:
- wszystkie osoby wykonujące prace na terenie budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót
budowlanych powinny zostać zapoznane z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz
obowiązującym planem Bioz,
- przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wyznaczyć drogi dojazdowe dla maszyn i urządzeń, które
będą wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego powinny być równe, twarde
lub utwardzone w sposób zapewniający odpowiednią nośność dla stosowanych środków transportu. Drogi
transportowe muszą być rozplanowane w taki sposób, aby były oddalone od krawędzi wykopu na odległość
minimum 0,6 m.
- należy pamiętać o tym, aby zarówno drogi, jak i teren wokół wykopu posiadały urządzenia lub rozwiązania
techniczne zapewniające odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający zalanie wykopu
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- podczas prowadzenia prac ziemnych teren powinien zostać ogrodzony
- zabezpieczeniu wykopu przed możliwością osunięcia gruntu
- podczas wykonywania robót ziemnych za pomocą maszyn należy pamiętać, że operatorzy sprzętu
budowlanego do robót ziemnych muszą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi
- przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy również pamiętać o wyznaczeniu
strefy niebezpiecznej i odpowiednim oznakowaniu terenu prac
- przebywanie pracowników i innych osób wykonujących pracę pomiędzy ścianą wykopu a pracującą
koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione
- wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi
do wydobywania urobku jest zabronione
- prowadzeniu prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
1.4 WARIANTOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Nie przewiduje się wariantowanie przedsięwzięcia tak w projektowaniu jak i w wykonawstwie.
1.5 WYKORZYSTANIE WODY I SUROWCÓW
Ilość wykorzystywanej wody dla potrzeb budowy projektowanego przedsięwzięcia jest znikoma i potrzebna
będzie przy zagęszczeniu gruntu zasypki w wykopie i naprawie nawierzchni. Woda dla w/w potrzeb
pobierana będzie z wodociągu miejskiego.
Wykorzystywanie paliw i energii dla potrzeb maszyn i sprzętu niezbędnego dla wykonania projektowanych
kanałów i ich uzbrojenia.
1.6 OCHRONA ŚRODOWISKA
Na etapie realizacji przedsięwzięcia negatywne oddziaływanie na środowisko wodne należy eliminować
poprzez właściwe prowadzenie prac wykonawczych oraz stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. Ewentualne oddziaływanie będzie krótkotrwałe ponieważ obejmuje tylko okres budowy
przyłączy sanitarnych. Ujemne oddziaływanie na środowisko może wystąpić tylko w wyniku zwiększonego
zużycia wody, awarii maszyn i sprzętu pracującego na budowie, powiązanych z wyciekiem paliwa lub
olejów. Projektowane przyłącza sanitarne zgodnie z zastosowaną technologią nie będą wpływać
negatywnie na środowisko.
1.7 RODZAJE WPROWADZANYCH SUBSTANCJI DO ŚRODOWISKA
Budowa kanalizacji deszczowej zewnętrznej przy zastosowanej technologii nie wprowadzi żadnych
substancji i energii do środowiska i nie wpłynie negatywnie na stan istniejącego środowiska.
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1.8. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU.
- Po wykonaniu przebudowy uzbrojenia przed zasypaniem zgłosić do firmy geodezyjnej w celu dokonania
inwentaryzacji powykonawczej, a następnie do odbioru technicznego w Urzędzie Miasta Łeba,
- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych” cz.II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” ,
- Budowa kanalizacji deszczowej nie wymaga procedury wywłaszczeniowej,
- Wyburzenia kubaturowe nie występują,
- W pasach zarezerwowanych pod budowę kanalizacji deszczowej występuje kolizja z istniejącymi
drzewostanem.
Autor projektu:
mgr inż. Krzysztof Chojecki

Warszawa, listopad 2018

14

