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1 Warunki techniczne przyłączenia 

1.1 AQUANET – szkoła podstawowa. 

1.2 AQUANET – gimnazjum. 

1.3 AQUANET – przedszkole i żłobek. 

1.4 Wielkopolska Spółka Gazownictwa – szkoła podstawowa wraz z gimnazjum. 

1.5 Wielkopolska Spółka Gazownictwa – przedszkole i żłobek. 

 
2 Dane ogólne 

2.1 Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie zlecenia Siergiej Studio Architektury w oparciu o: 
 

• Podkłady architektoniczno-budowlane obiektu, 
• Aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy działki z naniesionym istniejącym 

zagospodarowaniem terenu, 
• Projekt zagospodarowania terenu, 
• Projekt dróg i ukształtowania terenu, 
• Projekt techniczny architektury, 
• Uzgodnienia branżowe 
• Aktualne normy i przepisy, 

 

2.2 Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje sieci na terenie inwestycji oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
przyłącza wodociągowego i gazu oraz odprowadzenie kanalizacji deszczowej do systemu 
rozsączania dla budynku: 

• Szkoły podstawowej, 
• Gimnazjum, 
• Przedszkola wraz ze żłobkiem. 

 
Obejmuje rozwiązania zapewniające dostawę wody do budynku, zapewnienie wody na cele 
pożarowe, odprowadzenie ścieków sanitarnych, odprowadzenie i podczyszczenie wód 
opadowych. 
 

2.3 Opis ogólny 

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji sieci na terenie oraz przyłączy kanalizacyjnych, 
wodociągowych i gazu w obiekcie Kompleks Edukacyjny w północnej części Gminy Kórnik 
obejmujący szkołę podstawową wraz z gimnazjum oraz przedszkole wraz ze żłobkiem 
projektowanym w Kórniku przy ul. Mieczewskiej/Porannej Rosy. 
   

2.4 Podstawowe normy i przepisy 

• PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych. 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 
1205_PW 

03.2013 strona 5 

 

•  PN-EN 806-1: 2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych 
do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania przy projektowaniu. 
• PN-EN 752-2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-EN 12056-(1-5): 2002 Systemy kan. grawitacyjnej wewnątrz budynków.  
• ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI z dnia 07. czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). 

 

3 PRZYŁĄCZE I SIEĆ WODOCIĄGOWA  

3.1 SZKOŁA PODSTAWOWA 

 
3.1.1 Przyłącze wody 

Podłączenie do sieci wodociągowej odbywa się poprzez przyłączenie rurociągu PE100 
SDR17 90x5,4 do sieci wodociągowej o średnicy 225 mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. 
Mieczewskiej. Włączenie do sieci odbywa się poprzez opaskę do nawiercania HAKU z 
odejściem kołnierzowym 225/80 np. firmy Hawle.  
Na przyłączu zastosowano zasuwę kołnierzową długą DN80 z obudową teleskopową oraz 
skrzynką uliczną sztywną np. firmy Hawle. 
 
3.1.2 Zasilanie w wodę 

Budynek zasilany jest w wodę z przyłącza PE100 SDR17 90x5,4 włączonego do istniejącej 
sieci wodociągowej PVC225. Ciśnienie statyczne (bez poboru wody) w czasie pomiaru na 
sieci wodociągowej wynosi 0,39MPa.  
 
Woda doprowadzana jest w ilości pokrywającej potrzeby bytowe oraz wewnętrznej instalacji 
hydrantowej. 
 
3.1.3 Sieć wodociągowa i hydrantowa 

Wodę do celów bytowych i hydrantów wewnętrznych zapewniono z projektowanego 
przyłącza wodociągowego.  
 
Na każdym skrzyżowaniu sieci wodociągowej z innym uzbrojeniem terenu należy na 
wodociągu założyć rurę ochronną o wymiarach wg profilu sieci. 
 
3.1.4 Zapotrzebowanie wody na cele bytowe 

Wymagany przepływ obliczeniowy dla instalacji wodociągowej w pawilonie handlowym 
wyznaczono zgodnie wg PN-92/B-01706: 

• Woda na cele bytowe w pawilonie handlowym 3,11 dm3/s 
• Woda do wewnętrznego gaszenia pożaru  2,0 dm3/s (dwa hydranty H25) 

 
3.1.5 Dobór wodomierza głównego 

Przepływ obliczeniowy sekundowy q=11,2 m3/h 
Średnica przewodu 90x4,5 PE80 SDR11  
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Dobrano wodomierz POWOGAZ MWN/WS 50/4 o następujących parametrach: 
 
Średnica nominalna:   DN50 
Nominalny strumień objętości: 25m3/h 
Maksymalny strumień objętości 31,25m3/h 
 
Sprawdzenie poprawności doboru wg PN-92/B-01706: 
qn≤ 0,5 x Qmax 
11,2 ≤ 0,5 x 31,25 
11,2 ≤ 15,63  Warunek jest spełniony 
 
Straty na zestawie wodomierzowym 
 
Obliczenie straty na węźle wodomierzowym dla przypływu 11,2 m3/h 
Strata na wodomierzu dla przepływu 11,2 m3/h– 20 kPa 
Strata na filtrze siatkowym DN65 – 20 kPa 
Strata na zaworze antyskażeniowym DN65– 80kPa 
 
Wodomierz zlokalizowano w budynku w pomieszczeniu technicznym nr A-0.62 
 

3.2 GIMNAZJUM 

3.2.1 Przyłącze wody 

Podłączenie do sieci wodociągowej odbywa się poprzez przyłączenie rurociągu PE100 
SDR17 90x5,4 do sieci wodociągowej o średnicy 225 mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. 
Mieczewskiej. Włączenie do sieci odbywa się poprzez opaskę do nawiercania HAKU z 
odejściem kołnierzowym 225/80 np. firmy Hawle.  
Na przyłączu zastosowano zasuwę kołnierzową długą DN80 z obudową teleskopową oraz 
skrzynką uliczną sztywną np. firmy Hawle. 
 
3.2.2 Zasilanie w wodę 

Budynek zasilany jest w wodę z przyłącza PE100 SDR17 90x5,4 włączonego do istniejącej 
sieci wodociągowej PVC225. Ciśnienie statyczne (bez poboru wody) w czasie pomiaru na 
sieci wodociągowej wynosi 0,39MPa.  
 
Woda doprowadzana jest w ilości pokrywającej potrzeby bytowe oraz wewnętrznej instalacji 
hydrantowej. 
 
3.2.3 Sieć wodociągowa i hydrantowa 

Wodę do celów bytowych i hydrantów wewnętrznych zapewniono z projektowanego 
przyłącza wodociągowego.  
 
Na każdym skrzyżowaniu sieci wodociągowej z innym uzbrojeniem terenu należy na 
wodociągu założyć rurę ochronną o wymiarach wg profilu sieci. 
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3.2.4 Zapotrzebowanie wody na cele bytowe 

Wymagany przepływ obliczeniowy dla instalacji wodociągowej w pawilonie handlowym 
wyznaczono zgodnie wg PN-92/B-01706: 

• Woda na cele bytowe w pawilonie handlowym 2,63 dm3/s 
• Woda do wewnętrznego gaszenia pożaru  2,0 dm3/s (dwa hydranty H25) 

 
 
3.2.5 Dobór wodomierza głównego 

Przepływ obliczeniowy sekundowy q=9,5 m3/h 
Średnica przewodu 90x4,5 PE80 SDR11 
 
Dobrano wodomierz POWOGAZ MWN/WS 50/4 o następujących parametrach: 
 
Średnica nominalna:   DN50 
Nominalny strumień objętości: 25m3/h 
Maksymalny strumień objętości 31,25m3/h 
 
Sprawdzenie poprawności doboru wg PN-92/B-01706: 
qn≤ 0,5 x Qmax 
9,5 ≤ 0,5 x 31,25 
9,5 ≤ 15,63  Warunek jest spełniony 
 
Straty na zestawie wodomierzowym 
 
Obliczenie straty na węźle wodomierzowym dla przypływu 9,5 m3/h 
Strata na wodomierzu dla przepływu 9,5 m3/h– 20 kPa 
Strata na filtrze siatkowym DN65 – 20 kPa 
Strata na zaworze antyskażeniowym DN65– 80kPa 
 
Wodomierz zlokalizowano w budynku w pomieszczeniu technicznym nr B-0.45 
 

3.3 PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ŻŁOBKIEM 

3.3.1 Przyłącze wody 

Podłączenie do sieci wodociągowej odbywa się poprzez przyłączenie rurociągu PE100 
SDR17 90x5,4 do sieci wodociągowej o średnicy 160 mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. 
Porannej Rosy. Włączenie do sieci odbywa się poprzez opaskę do nawiercania HAKU z 
odejściem kołnierzowym 160/80 np. firmy Hawle.  
Na przyłączu zastosowano zasuwę kołnierzową długą DN80 z obudową teleskopową oraz 
skrzynką uliczną sztywną np. firmy Hawle. 
 
3.3.2 Zasilanie w wodę 

Budynek zasilany jest w wodę z przyłącza PE100 SDR17 90x5,4 włączonego do istniejącej 
sieci wodociągowej PVC225. Ciśnienie statyczne (bez poboru wody) w czasie pomiaru na 
sieci wodociągowej wynosi 0,39MPa.  
 
Woda doprowadzana jest w ilości pokrywającej potrzeby bytowe oraz wewnętrznej instalacji 
hydrantowej. 
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3.3.3 Sieć wodociągowa i hydrantowa 

Wodę do celów bytowych i hydrantów wewnętrznych zapewniono z projektowanego 
przyłącza wodociągowego.  
 
Na każdym skrzyżowaniu sieci wodociągowej z innym uzbrojeniem terenu należy na 
wodociągu założyć rurę ochronną o wymiarach wg profilu sieci. 
 
3.3.4 Zapotrzebowanie wody na cele bytowe 

Wymagany przepływ obliczeniowy dla instalacji wodociągowej w pawilonie handlowym 
wyznaczono zgodnie wg PN-92/B-01706: 

• Woda na cele bytowe w pawilonie handlowym 2,58 dm3/s 
• Woda do wewnętrznego gaszenia pożaru  2,0 dm3/s (dwa hydranty H25) 

 
3.3.5 Dobór wodomierza głównego 

Przepływ obliczeniowy sekundowy q=9,3 m3/h 
Średnica przewodu 90x4,5 PE80 SDR11 
 
Dobrano wodomierz POWOGAZ MWN/WS 50/4 o następujących parametrach: 
 
Średnica nominalna:   DN50 
Nominalny strumień objętości: 25m3/h 
Maksymalny strumień objętości 31,25m3/h 
 
Sprawdzenie poprawności doboru wg PN-92/B-01706: 
qn≤ 0,5 x Qmax 
9,3 ≤ 0,5 x 31,25 
9,3 ≤ 15,63  Warunek jest spełniony 
 
Straty na zestawie wodomierzowym 
 
Obliczenie straty na węźle wodomierzowym dla przypływu 9,3 m3/h 
Strata na wodomierzu dla przepływu 9,3 m3/h– 20 kPa 
Strata na filtrze siatkowym DN65 – 20 kPa 
Strata na zaworze antyskażeniowym DN65– 80kPa 
 
Wodomierz zlokalizowano w budynku w pomieszczeniu technicznym nr C-0.22. 
 

3.4 Montaż sieci wodociągowej 

Montaż rurociągu z rur PE należy przeprowadzić poprzez zgrzewanie doczołowe lub 
elektrooporowe. Połączenia z armaturą należy wykonać jako kołnierzowe stosując 
odpowiednie kształtki kołnierzowe. 
Połączenia kołnierzowe armatury wodociągowej należy zabezpieczyć folią termokurczliwą. 
Podczas układania przewodów należy zwrócić uwagę, by promień gięcia nie przekraczał 
katalogowej wartości dopuszczalnej określonej przez producenta rury. W przypadkach 
koniecznych stosować kształtki segmentowe. Sieci i przyłącza należy oznakować taśmą PVC 
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koloru niebieskiego z wkładką metalizowaną z wyprowadzeniem do skrzynek montowanej 
armatury.  
 

3.5 Zapewnienie wody do celów zewnętrznego gaszenia pożaru 

Do celów zewnętrznego gaszenia pożaru wykorzystywane są trzy hydranty zlokalizowane na 
sieci wodociągowej znajdującej się w ul. Mieczewskiej i Porannej Rosy. Jeden istniejący 
hydrant naziemny DN80 zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Mieczewskiej i Porannej Rosy 
oraz dwa nowoprojektowane hydranty naziemne DN80 nadbudowane na sieci wodociągowej 
o średnicy 225 mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. Mieczewskiej. Zapotrzebowanie na wodę 
do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20l/s.  
 
4 PRZYŁĄCZE I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

4.1 SZKOŁA PODSTAWOWA 

4.1.1 Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji włączona zostanie do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej ∅ 300 PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Mieczewskiej około 
86,2 m, 84,5 m, 142,1 m od inwestycji poprzez niezależne przyłącze kanalizacji sanitarnej do 
planowanej szkoły podstawowej. Włączenie przyłącza ∅ 200 PVC klasy S do sieci w ul. 
Mieczewskiej poprzez studnię rewizyjną betonową DN1000 mm. Na przyłączu ∅ 200 PVC 
klasy S, na terenie działki inwestycji, projektuje się studnię rewizyjną betonową DN1200 mm 
w odległości około 3 m od linii rozgraniczającej działkę z ul. Mieczewską. 
Wykonanie w/w przyłącza do kanalizacji sanitarnej będzie możliwe po wykonaniu, odbiorze 
końcowym i dopuszczeniu do eksploatacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. 
Mieczewskiej. 
Na czas budowy sieci w ul. Mieczewskiej projektuje się na terenie inwestycji szambo 
betonowe bezodpływowe na ścieki sanitarne 2x10m3 wspólne dla budynku szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. Po wykonaniu sieci w ulicy Mieczewskiej projektuje się dwa 
niezależne przyłącza dla szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z załączonym PZS. 
 
4.1.2 Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC klasy S o 
średnicy 160 oraz 200 mm. 
Ścieki kanalizacyjne odprowadzane są z budynku w trzech miejscach oznaczonych na PZS 
jako S4 (okolice pom. A-0.03), S5 (pom. A-0.07), S6 (pom. A-0.55). 
Odprowadzenie ścieków technologicznych z pomieszczenia kuchni (odejście S6) odbywa się 
poprzez separator tłuszczów i skrobi z osadnikiem typ np. LIPO-BT-E51-7-SK-1400-STR. 
Przepływ nominalny 7 l/s.. 
 
Do czasu wybudowania sieci w ul. Mieczewskiej, do której projektowane są osobne przyłącza 
kanalizacji sanitarnej dla szkoły i gimnazjum na terenie inwestycji projektuje się wspólną sieć 
kanalizacji dla gimnazjum i szkoły doprowadzoną do dwóch zbiorników bezodpływowych – 
szambo betonowe 2 x 10m3 (wymiary jednego zbiornika 3500x2300 mm, h=1500 mm np. 
firmy Rombet). 
Podczas budowy niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynku szkoły i 
gimnazjum należy zlikwidować odcinek łączący sieci pomiędzy studniami oznaczonymi na 
PZS jako KS13-KS14. Miejsca odłączenia należy szczelnie zaślepić. 



 

Siergiej Studio Architektury Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy Kórnik 
1205_PW 

03.2013 strona 10 

 

 
4.2 GIMNAZJUM 

4.2.1 Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji włączona zostanie do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej ∅ 300 PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Mieczewskiej około 
57,6 m od inwestycji poprzez niezależne przyłącze kanalizacji sanitarnej do planowanego 
gimnazjum. Włączenie przyłącza ∅ 160 PVC klasy S do sieci w ul. Mieczewskiej poprzez 
studnię rewizyjną betonową DN1000 mm. Na przyłączu ∅ 160 PVC klasy S, na terenie 
działki inwestycji, projektuje się studnię rewizyjną betonową DN1200 mm w odległości 
około 3 m od linii rozgraniczającej działkę z ul. Mieczewską. 
Wykonanie w/w przyłącza do kanalizacji sanitarnej będzie możliwe po wykonaniu, odbiorze 
końcowym i dopuszczeniu do eksploatacji projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. 
Mieczewskiej. 
Na czas budowy sieci w ul. Mieczewskiej projektuje się na terenie inwestycji szambo 
betonowe bezodpływowe na ścieki sanitarne 2x10m3 wspólne dla budynku szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. Po wykonaniu sieci w ulicy Mieczewskiej projektuje się dwa 
niezależne przyłącza dla szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z załączonym PZS. 
 
4.2.2 Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC klasy S o 
średnicy 160 mm. 
Ścieki kanalizacyjne odprowadzane są z budynku w miejscu oznaczonym na PZS jako S7 
(okolice pom. B-0.06). 
 
Do czasu wybudowania sieci w ul. Mieczewskiej, do której projektowane są osobne przyłącza 
kanalizacji sanitarnej dla szkoły i gimnazjum na terenie inwestycji projektuje się wspólną sieć 
kanalizacji dla gimnazjum i szkoły doprowadzoną do dwóch zbiorników bezodpływowych – 
szambo betonowe 2 x 10m3 (wymiary jednego zbiornika 3500x2300 mm, h=1500 mm np. 
firmy Rombet). 
Podczas budowy niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynku szkoły i 
gimnazjum należy zlikwidować odcinek łączący sieci pomiędzy studniami oznaczonymi na 
PZS jako KS13-KS14. Miejsca odłączenia należy szczelnie zaślepić. 
 

4.3 PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ŻŁOBKIEM 

4.3.1 Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji włączona zostanie do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej ∅ 250 PVC zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Porannej Rosy około 
55,7 m, 121,3 m, 125,7 m od inwestycji poprzez niezależne przyłącze kanalizacji sanitarnej 
do planowanego budynku przedszkola ze żłobkiem. Włączenie przyłącza ∅ 200 PVC klasy S 
do sieci w ul. Porannej Rosy poprzez studnię rewizyjną betonową DN1000 mm. Na przyłączu 
∅ 200 PVC klasy S, na terenie działki inwestycji, projektuje się studnię rewizyjną betonową 
DN1200 mm w odległości około 3 m od linii rozgraniczającej działkę z ul. Poranne Rosy. 
Planowany czas realizacji budowy przedszkola wraz ze żłobkiem to lata 2015-2016 r., 
natomiast planowany czas realizacji sieci w ul. Porannej Rosy to lata 2013-2015 r. Ze 
względu na to projektuje się bezpośrednie przyłączenie do sieci ∅ 250 PVC zlokalizowanej w 
pasie drogowym ul. Porannej Rosy. 
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Jednakże w przypadku opóźnienia budowy sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym ul. 
Porannej Rosy należy przewidzieć rozwiązanie odprowadzenia ścieków sanitarnych do 
bezodpływowego zbiornika zlokalizowanego na terenie inwestycji.  
 
4.3.2 Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC klasy S o 
średnicy 160 oraz 200 mm. 
Ścieki kanalizacyjne odprowadzane są z budynku w trzech miejscach oznaczonych na PZS 
jako S1 (okolice pom. C-0.46), S2 (pom. C-0.35), S3 (pom. A-0.03). 
Odprowadzenie ścieków technologicznych z pomieszczenia kuchni (odejście S2) odbywa się 
poprzez separator tłuszczów i skrobi z osadnikiem typ np. LIPO-BT-E51-7-SK-1400-STR. 
Przepływ nominalny 7 l/s. 
 
5 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

5.1 Odprowadzenie wód deszczowych  

Ścieki pochodzące z wód opadowych odprowadzane będą do systemu studni chłonnych 
zlokalizowanych na terenie inwestycji.  
 
Ze względu na brak sieci kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji uniemożliwiony jest 
odbiór wód opadowych z terenów inwestycji przez miejski system odprowadzenia ścieków 
deszczowych. 
Zaproponowano system rozsączania wody opadowej do gruntu w obrębie terenu 
projektowanego kompleksu edukacyjnego. 
Ze względu na występowanie słaboprzepuszczalnych gruntów na terenie inwestycji zlecono 
wykonanie opinii geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo-wodnych i 
hydrogeologicznych w podłożu. 
Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez firmę GeoProjekt-Poznań poziomem 
rozsączania może być warstwa wodonośna poziomu międzyglinowego o miąższości ~2,5 – 
7,7 m, ze stropem usytuowanym w poziomie głębokości ~5,0 - 7,4 m p.p.t., tj. ca 74,9 – 76,0 
m n.p.m.; warstwa ta zbudowana jest z gruntów średnioprzepuszczalnych o równomiernym 
uziarnieniu, tj. z piasków drobnych, pylastych głębiej także średnich o współczynniku filtracji 
k = 68*10-7 ÷ 27*10-6 m/s, średnio k =13*10-6 m/s = 1,1 m/dobę. 
 
Ze względu na punktowo przeprowadzane badania, do obliczeń przyjęto średni współczynnik 
filtracji k =13*10-6 m/s = 1,1 m/dobę oraz średnie zagłębienie studni chłonnych 6,0 m. 
Ze względu na zmienną głębokość zalegania warstwy wodonośnej głębokość studni będzie 
zróżnicowana. Należy głębokość każdej projektowanej studni chłonnej zweryfikować 
wykonując badania gruntu w miejscach projektowanych studni chłonnych.  
W przypadku wystąpienia gorszych warunków gruntowych niż założonych w obliczeniach, 
należy ponownie dobrać wielkość studni chłonnych. 
 
Rozmieszczenie studni chłonnych zgodnie z PZS. 
 

5.2 Sieć kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji 

Na terenie inwestycji projektuje się zewnętrzną sieć deszczową prowadzącą wody deszczowe 
zebrane z połaci dachów szkoły podstawowej i gimnazjum, przedszkola i żłobka oraz 
parkingów. Projektuje się system kanalizacyjny z rur PVC-U DN300 – 400 SN8 wraz z 
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przyłączami PVC 160, 200 SN8 S lite o spadku min 0,5% i spadku przyłączy min 1,5% 
(dach) i 2% (wpusty). 

Na kanalizacji należy zabudować studnie przelotowe i rewizyjne betonowe. Trasę, średnicę 
oraz spadki kanałów pokazano na planie sieci i profilach 

Ścieki deszczowe zebrane z parkingów przed wprowadzeniem do studni chłonnych są 
podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych. Przed każdym z separatorów 
zastosowano osadniki. Zaprojektowane separatory wraz z osadnikami umożliwiają spełnienie 
wymagań jakości ścieków wymaganym w/w rozporządzeniem. Dobrane separatory z 
osadnikami umożliwiają oczyszczenie całości ścieków zebranych z powierzchni terenu.  

Przed każdą studnią chłonną należy zastosować osadniki piasku. 
 
Przewiduje się budowę wpustów deszczowych betonowych o średnicy 50cm z pokrywą 
żeliwną z zawiasem, ryglem i osadnikiem. Odprowadzenie wody z wpustów wykonać rurą 
PVC-u DN160 SN8 osadzoną w mufie przyłączeniowej za pomocą przejścia szczelnego 
jednowargowego osadzanego w betoniarni. Wpusty deszczowe wykonać bez zamknięcia 
syfonowego.  
 
Odwodnienie za pomocą drenażu boisk sportowych oraz wewnętrznej drogi na terenie 
inwestycji prowadzonej wzdłuż ul. Mieczewskiej wg odrębnego opracowania (projektu 
drogowego). 
 

5.3 Wyciąg z obliczeń 

5.3.1 Obliczenia ilości wód deszczowych powierzchni terenu inwestycji   
 

Lp Teren Natężenie Powierzchnia Współ. 
spływu Q 

- - dm3/(s x ha) m2 - dm3/s 

1 Dach przedszkole 150 2412 0,8 28,94 
2 Dach szkoła i gimnazjum 150 7096 0,8 85,15 
3 Chodniki i drogi 150 5878 0,8 70,53 
4 Boisko 150 4500 0,25 16,88 
5 Boisko 150 2245 0,7 23,57 

225,07 

5.3.2 Obliczenia ilości ścieków sanitarnych 
 
Obliczenie zapotrzebowania na wodę wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr Dz. U. z 
dnia 31 stycznia 2002 r. 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
 
Kanalizacja sanitarna 
Suma DU=210,60 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 10,2 dm3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji  
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Kanalizacja technologiczna 
Suma DU=21,10 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 3,20 dm3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji  
 
GIMNAZJUM  
Suma DU=108,90 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 7,3 dm3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji 
 
PRZEDSZKOLE / ŻŁOBEK  
Kanalizacja sanitarna 
Suma DU=80,70 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 6,3 dm3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji  
 
Kanalizacja technologiczna 
Suma DU=26,80 
Odpływ charakterystyczny dm3/s, zależny od przeznaczenia budynku K=0,7 
Qww = 3,60 dm3/s – przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji  
 

5.3.3 Kanalizacja technologiczna - separatory 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
Dobór separatora dla ścieków technologicznych: 
Dobór urządzeń na podstawie normy PN-EN 1825-2. Przepustowość separatora NG określa 
się na podstawie ogólnego wzoru: 
NG = Qs x ft x fd x fr 
NG – wielkość nominalna separatora (bez jednostki miary) 
ft – współ. temp. = 1,0 
fd – współ. gęstości =1,0 
fr – współ. uwzględniający stosowanie środków czyszczących = 1,3 
QS – maksymalny dopływ ścieków dm3/s 
NG = 3,2 x 1 x 1 x 1,3 = 4,16[-] 
 
PRZEDSZKOLE / ŻŁOBEK  
Dobór separatora dla ścieków technologicznych: 
Dobór urządzeń na podstawie normy PN-EN 1825-2. Przepustowość separatora NG określa 
się na podstawie ogólnego wzoru: 
NG = Qs x ft x fd x fr 
NG – wielkość nominalna separatora (bez jednostki miary) 
ft – współ. temp. = 1,0 
fd – współ. gęstości =1,0 
fr – współ. uwzględniający stosowanie środków czyszczących = 1,3 
QS – maksymalny dopływ ścieków dm3/s 
NG = 3,6 x 1 x 1 x 1,3 = 4,68[-] 
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6 PRZYŁĄCZE I SIEĆ GAZOWA 
6.1 SZKOŁA PODSTAWOWA WRAZ Z GIMNAZJUM 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przyłącza gazowego śr/c DN63 
PE100 RC SR11 o długości L= 50 m od istniejącego gazociągu PE 90 znajdującego się w 
ulicy Mieczewskiej do stacji gazowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. 

6.1.1 Rodzaj gazu 
Budynek będzie zasilany gazem ziemnym z grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011. 

6.1.2 Przyłącze gazowe 
Wpięcie projektowanego przyłącza, o długości 55 m do gazociągu śr/c PE 90mm, należy 
wykonać przez trójnik siodłowy z nawiertką Pe90/Pe63. Przyłącze należy wykonać z rur 
DN63 PE100 RC SR11. Ciśnienie nominalne na sieci Pn 350 kPa. Na przyłączu DN63 PE 
projektuje się zasuwę odcinającą DN50 z króćcami PE do zgrzewania. 
Przyłącze zakończone będzie stacją redukcyjno-pomiarową II st., Q=120m3/h o wymiarach 
1700x1400x700 zlokalizowaną na terenie inwestycji.  

6.1.3 Stacja redukcyjno – pomiarowa 120 m3/h 

6.1.3.1 Parametry techniczne stacji redukcyjno - pomiarowej 

 

Symbol stacji  SRP-1C-120RG25 

Przepustowość nominalna [m3/h] 120 

Zakres przepustowości [m3/h] 92≤ Q<120 

Ciśnienie na wlocie 0,15÷0,5 MPa 

Zakres nastaw ciśnienia wyjściowego (DIVAL 100 BP) 1,0÷200,0 kPa 

Maksymalne ciśnienie zabezpieczające na zaworze 
szybkozamykającym przy zasilaniu instalacji niskiego ciśnienia  

p max = 10 kPa 

Minimalna przepustowość gazomierza w warunkach 
rzeczywistych  (0,5 MPa) dla zakresowości 1:50 [m3/h] 

4,8 

Średnica wlotowa [mm] 40 

Średnica wylotowa [mm] 65 

Gabaryty obudowy [m] 1,4x1,7x0,7 
 

6.1.3.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny jednociągowej stacji redukcyjno – 
pomiarowej gazu przeznaczonej do pomiaru strumienia objętości przepływającego gazu 
(GZ35; GZ41,5; GZ50) oraz  redukcji ciśnienia gazu ze średniego na niskie. 

6.1.3.3 Opis stacji redukcyjno-pomiarowej 

Na wlocie do stacji gazowej zastosowano filtr przeciwpyłowy (3). Filtr składa się z korpusu 
do którego przyspawane są króćce wlotowy i wylotowy. Do obu króćców dołączone są 
przewody manometru różnicowego, który służy do oceny stopnia zabrudzenia wkładu 
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filtracyjnego. Wkład filtracyjny posiada zdolność oczyszczania gazu z cząstek stałych w 
stopniu co najmniej 99% dla cząstek o średnicy większej niż 15µm oraz w stopniu co 
najmniej 95% dla cząstek o średnicy 5µm. 
Po oczyszczeniu gaz przepływa przez układ pomiarowy, który zaprojektowano w oparciu o 
gazomierz rotorowy (6) w układzie typu U1. Układ spełnia wymagania dokładnego pomiaru 
wg normy ZN-G-4003. Pomiar natężenia przepływu po stronie średniego ciśnienia 
analizowany jest w korektorze, przy uwzględnieniu ciśnienia i temperatury przepływającego 
gazu. Przesył danych możliwy jest drogą telefoniczną, poprzez zastosowanie szafki 
telemetrycznej. Szafka telemetryczna zasilana jest z kolektorów słonecznych. Szafka 
telemetryczna usytuowana jest poza strefą zagrożoną wybuchem na osobnym fundamencie.  
Podczas awarii lub konserwacji gazomierza przewidziano możliwość pominięcia ciągu z 
gazomierzem i przepuszczenie gazu poprzez ciąg obejściowy. 
Układ redukcyjny wyposażony w reduktor (7) z wbudowanym zaworem szybkozamykającym 
i nadmiarowym zaworem wydmuchowym .    
Urządzenia technologiczne stacji zabudowano w kontenerze z aluminium lub stalowym. 
Budowa kontenera zapewnia swobodny dostęp do znajdujących się tam urządzeń. Kontener 
spełnia wymagania ochrony p-poż. i zapewnia wymaganą wentylację kategorii A. W związku 
z tym nie wymaga się wyznaczania strefy zagrożenia wybuchem wokół otworów 
wentylacyjnych i drzwiowych. W pomieszczeniu istnieje strefa zagrożenia wybuchem Z2. 
Obudowę stacji  redukcyjno - pomiarowej zaprojektowano w sposób umożliwiający 
posadowienie jej na betonowym fundamencie. Fundament zaprojektowany został z posadzką 
nieiskrzącą. 
Rurki układów wydmuchowych (DN10) wyprowadzono przez boczną ścianę obudowy na 
wysokość 3 m ponad poziom obsługi. Rurki wydmuchowe zakończone bezpiecznikiem 
ogniowym (z siatką Deviego) oraz zabezpieczono przed opadami atmosferycznymi daszkiem. 
 

6.1.3.4 Protokół kwalifikacji obszarów i stref zagrożenia wybuchem dla 
projektowanego obiektu sieci gazowej  (na podstawie normy ZN-G-8101) 

I OBSZARY ZAGROŻONE WYBUCHEM 
 
A) Strefy zagrożenia wybuchem 
 Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem przeprowadzono w oparciu o  normę 
zakładową ZN-G-8101 - „Klasyfikacja i ustalenie zasięgów stref zagrożenia wybuchem 
obiektów technologicznych”. 
 
B) Zasięg strefy zagrożenia wybuchem 
 Zasięg stref zagrożenia wybuchem wokół wylotu z rury wydmuchowej należy 
obliczyć przy następujących parametrach: 

pw = 0,5 MPa

0,01 m

78,5 mm2

R=130 x d R= 1,3 m

R1=175 x d R1= 1,75 m 

R3=0.33 x [F x (pw+0.1)]0.5 R3= 2,26 m

pole powierzchni otworu F = 

średnica wylotu  d =
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Wyloty rur z zaworów odpowietrzających i wydmuchowych zaworów upustowych  są 
źródłami emisji drugorzędnej, będącej podstawą do wyznaczenia w jego rejonie strefy 
zagrożenia wybuchem kategorii Z2 o zasięgu wyznaczonym przez bryłę obrotową o przekroju 
pionowym jak na rysunku poniżej: Rk - wyznaczony jako wartość większą z R lub R3 

 

 
 
II.  WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW BRANŻY BUDOWLANEJ I INSTALACYJNEJ ORAZ SŁUŻB 

WYKONAWCZYCH I EKSPLOATACYJNYCH 
 
A) Obliczenie strumienia wypływającego gazu 
 Urządzenia technologiczne montowane w stacji gazowej posiadają połączenia 
rozłączne, stanowiące źródło emisji drugorzędnej przy maksymalnym ciśnieniu na wejściu 
 pw=0,5 MPa. 
   ∑Q=QmaxII=5,3 x 10-4 x (pw+0,1) 

   ∑Q=5,3 x 10-4 x (0,5+0,1) 

   ∑Q=3,18 x 10-4 m3/s 

B) Wyznaczenie łącznej powierzchni otworów wentylacji naturalnej dla zapewnienia 
wentylacji kategorii A 
    Fwent ≥ 374 α ∑Q 
Zależność ta zapewnia taką wymianę powietrza, aby stężenie gazu w powietrzu nie 
przekroczyło 25 % dolnej granicy wybuchowości 
 
α = 1.33  ( dla 3 ścian z otworami wentylacyjnymi) 
    Fwent=374 x 1.33x 3,18 x 10-4=0,158 m2 

 
 

C) Powierzchnia otworów wentylacyjnych w obudowie stacji: 
Powierzchnia otworów wlotowych powinna wynosić: 
  

∑Fwlot= 0.158/2=0.079 m2 

 

Powierzchnia otworów wylotowych powinna wynosić:  
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∑Fwylot= 0.158/2=0.079 m2 

 
Aby obudowa spełniała wymagania wentylacji kategorii A suma powierzchni rzeczywistej 
otworów wentylacyjnych powinna być większa od powierzchni obliczeniowej. 

 
∑Frzecz went. > ∑Fwent 

 
III.  OSTATECZNE USTALENIA W ZAKRESIE KWALIFIKACJI I ZASIĘGU STREF ZAGROŻENIA 

WYBUCHEM 
 Obudowa spełnia wymagania wentylacji kategorii A, w związku z tym nie wymaga się 
wyznaczania strefy zagrożenia wybuchem wokół otworów wentylacyjnych i drzwiowych. W 
kontenerze istnieje strefa zagrożenia wybuchem Z2.  
Z kontenera przewidziano wyprowadzenie przewodów wydmuchowych DN10, których wylot 
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi znajduje się na wysokości 3m ponad 
poziomem obsługi.   
 Wokół przewodów wydmuchowych wyznaczono strefę Z2, o promieniu kuli R=2,26m 
ograniczającej górną część strefy. Dodatkowo wyznaczono stożek o promieniu podstawy 
R=1,76m, ograniczający dolną część strefy. 
 

6.1.3.5 Instalacja uziemiająca 

 Obudowę stacji podłączyć w dwóch miejscach do uziomu otokowego wykonanego z 
bednarki FE/Zn  30x4mm i ułożonej na głębokości min 0.6m i w odległości min 1.0 m od 
fundamentu. Wykonanie instalacji uziemiającej przedstawiono na rysunku 8.  W przypadku, 
gdy tak wykonany uziom będzie posiadał rezystancję przekraczającą 10Ω, należy wbić 
pionowo w ziemię odpowiednią ilość prętów miedziowanych o dł. min. 3 m. w taki sposób, 
aby ich górne końce były zagłębione min. 0.5 m. pod pow. ziemi.  Z tymi prętami połączyć  
otok uziemiający i zaizolować.  
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu nr 773DZ.U. Nr 81 z 1990r. 
instalowanie urządzeń elektroenergetycznych wymaga ułożenia przewodu wyrównawczego 
łączącego ze sobą części przewodzące w celu wyrównania ich potencjałów, a w szczególności 
rurociągi gazowe, dostępne elementy metalowe konstrukcji obudowy itp. Dlatego też w stacji 
red.-pom. przewiduje się zamontowanie zacisku wyrównawczego. Mostki łączące w/wym. 
urządzenia z zaciskiem wyrównawczym wykonać przewodem miedzianym min 16 mm2 
ułożonym tak aby nie stanowił utrudnienia podczas obsługi stacji. 
W przypadku montażu stacji w odległości do 10 m. od budynku gdzie zamontowano 
odbiornik gazu należy połączyć otok stacji z uziemieniem budynku. 
Całość prac i pomiarów wykonać zgodnie z normą PN-89/E-5003/03 i PN-89/E-5003/01. 

6.1.4 Sieć gazowa – szafki z kurkiem głównym 
Od stacji gazowej do budynku szkoły projektuje się dwa podejścia gazu: 

• DN90 PE100 SR11 – zakończony szafką gazową o wymiarach 1000x600x265 mm z 
kurkiem głównym DN80 oraz zaworem elektromagnetycznym MAG-3 ZBK-100k z 
przeciwkołnierzami DN80. 

• DN32 PE100 SR11 – zakończony szafką gazową o wymiarach 400x550x265 mm z 
kurkiem głównym DN32. 

Szafki gazowe zlokalizowane we wnękach ściany budynku szkoły podstawowej. Szafki 
należy wyposażyć w metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.  
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6.2 PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ŻŁOBKIEM 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przyłącza gazowego śr/c DN32 
PE100 RC SR11 o długości L= 10 m od istniejącego gazociągu PE 90 znajdującego się w 
ulicy Porannej Rosy do punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na terenie 
inwestycji. 

6.2.1 Rodzaj gazu 
Budynek będzie zasilany gazem ziemnym z grupy E (GZ-50) wg PN-C-04753:2011. 

6.2.2 Przyłącze gazowe 
Wpięcie projektowanego przyłącza, o długości 10 m do gazociągu śr/c PE 90mm, należy 
wykonać przez trójnik siodłowy z nawiertką Pe90/Pe25. Przyłącze należy wykonać z rur 
DN32 PE100 RC SR11. Ciśnienie nominalne na sieci Pn 350 kPa. Na przyłączu DN32 PE 
projektuje się zasuwę odcinającą DN25 z króćcami PE do zgrzewania. 
Przyłącze zakończone będzie punktem redukcyjno-pomiarowym PRP-40MG25, Q=40m3/h o 
wymiarach 1000x1200x450 zlokalizowaną na terenie inwestycji.  

6.2.3 Sieć gazowa – szafki z kurkiem głównym 
Od stacji gazowej do budynku szkoły projektuje się podejście gazu: 

• DN75 PE100 SR11 – zakończony szafką gazową o wymiarach 1000x600x265 mm z 
kurkiem głównym DN65 oraz zaworem elektromagnetycznym MAG-3 ZBK-100k z 
przeciwkołnierzami DN65. 

Szafka gazowa zlokalizowana we wnęce ściany budynku żłobka. Szafkę należy wyposażyć w 
metalowe drzwiczki z otworami wentylacyjnymi.  

6.3 Rury i kształtki 
Przyłącza należy wykonać z  rur PE 100 koloru żółtego, średnicy PE De 63 i 32 szeregu SDR 
11. Sieć gazową należy wykonać z rur PE100 koloru żółtego, średnicy PE De 90, 40 i 75 
szeregu SDR 11.  Proponuje się zastosowanie rur prod. Wavin Metalplast-Buk. Rury powinny 
odpowiadać  wymaganiom Normy PN EN 1555-1:2003, PN EN 1555-2:2003, PN EN 1555-
3:2003 oraz posiadać certyfikat na znak budowlany B. Zaleca się stosowanie rur w odcinkach 
prostych. Kształtki stosowane do budowy gazociągów powinny być koloru żółtego lub 
czarnego. Powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IGNiG w Krakowie. 
W miejscach, gdzie pozwalają na to warunki terenowe, przy zmianie kierunku trasy, należy 
wykorzystywać elastyczność tworzywa i stosować łuki gięte. Minimalne promienie gięcia w 
temperaturze +20°C wynoszą dla średnicy De 63 – 1,3m, dla De 25 – 0.50m. Przy niższych 
temperaturach, minimalny dopuszczalny promień gięcia wynosi odpowiednio dla temp.10°C - 
35De, dla temp. 0°C - 50De.  
Rury stalowe wykonane zgodnie z PN-EN 10208-1:2000 powinny być badane wg ustalonych 
tam warunków, pozostałe rury należy badać wg norm przedmiotowych. Elementy kształtowe 
wykonywane z rur - stosować rury bez szwu lub ze szwem wzdłużnym lub spiralnym wg PN-
EN 10208-1:2000. Wytwórca rur powinien posiadać uprawnienia UDT. Jakość rur i 
elementów kształtowych należy dowieść świadectwem odbioru  

6.4 Armatura 
Jako armaturę odcinającą na przyłączach przewidziano kurki kulowe, kołnierzowe DN 32, 
DN80 i DN100 produkcji Gazomet-Rawicz lub Idmar w Mosinie. Zastosowano również 
zawory elektromagnetyczne MAG-3 DN80 oraz DN100. 
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6.5 Metody łączenia 
Rury i kształtki oraz armaturę o średnicy De 90, 75, 63, 40 i 32 należy łączyć przy pomocy 
elektrozłączek. Przy założeniu, że stosowany jest odpowiedni sprzęt oraz procedura 
zgrzewania, decydującym czynnikiem wpływającym na jakość wykonanego połączenia jest 
dokładność przygotowania i oczyszczenia końcówek zgrzewanych rur oraz usunięcie 
ewentualnej owalizacji. 
W przypadku zgrzewania doczołowego końcówki rur powinny być ucięte prostopadle i 
splanowane strugiem. Każdą zgrzeinę należy poddać oględzinom pod kątem zgodności z 
wymaganiami co do geometrii uzyskanych wypływek. W razie wątpliwości nieprawidłowy 
zgrzew należy wyciąć i wykonać prawidłowe połączenie. Nie należy wykonywać połączeń 
zgrzewanych przy silnym wietrze oraz przy opadach atmosferycznych i dużej wilgotności. 
Przy zgrzewaniu elektrooporowym końcówki rur powinny być ucięte prostopadle, a 
krawędzie zewnętrzne na obwodzie rury zaokrąglone. Zewnętrzna warstwa zdegradowanego 
materiału powinna być usunięta z powierzchni rury przy pomocy ręcznych lub 
mechanicznych skrobaków na obszarze, do którego będzie przylegał element grzewczy 
kształtki. Po usunięciu zdegradowanej warstwy  materiału, powierzchnię rury należy 
przetrzeć chłonnym, niekłaczącym papierem zwilżonym płynem odtłuszczającym (np. Tangit 
lub alkohol izopropylowy). Zalecane są mechaniczne urządzenia skrawające. Do łączenia 
części stalowej i polietylenowej przyłącza należy zastosować monolityczne połączenia 
PE/stal. 

6.6 Skrzyżowanie z przeszkodami terenowymi 
W miejscach skrzyżowań z przeszkodami terenowymi należy postępować zgodnie  
z normą PN-91/M-34501 oraz „Wytycznymi projektowania i budowy sieci gazowych z 
polietylenu” wydanymi przez DSG  w 1999r. W przypadku zaistnienia konieczności zbliżenia 
się projektowanego przyłącza do istniejącego lub projektowanego uzbrojenia lub obiektów 
podziemnych zachować podstawowe odległości określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury Dz.U.Nr 97 poz.1055 „W sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe”.  
W miejscach skrzyżowania z kablami energetycznymi na kablach należy zastosować rury 
dwudzielne typu AROT A MOPS o dł. 3m. Przy skrzyżowaniu z kablami telefonicznymi 
kabel należy zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym. 

6.7 Wytyczne realizacji 
Przygotowanie terenu pod budowę 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien załatwić wszystkie sprawy formalno-
prawne związane z przejęciem terenu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy z udziałem użytkowników uzbrojenia 
wytyczyć przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie i ustalić warunki prowadzenia robót w 
jego rejonie. 
Trasę gazociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta na podstawie projektu 
budowlanego, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Równolegle z wytyczeniem trasy 
gazociągu powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę. Wytyczenie 
trasy gazociągu powinno odbywać się przy udziale wykonawcy i  inspektora nadzoru  
inwestora. 
O terminie rozpoczęcia robót wykonawca powinien zawiadomić zainteresowane strony. 

6.8 Roboty ziemne 
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Roboty ziemne związane z wykonywaniem gazociągu wykonać zgodnie z PN-83/8836-02 
Przewody podziemne, wymagania przy odbiorze oraz przepisów zawartych w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury  Dz.U.Nr 97 poz. 1055 „W sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe”. Minimalne przykrycie przyłącza nie powinno być 
mniejsze niż 0,6m, w przypadku prowadzenia przewodu pod drogą należy zachować 
minimalne przykrycie 0,8m. 
 
Minimalna szerokość wykopu: 
podstawowa      dn + 0,2m 
dół montażu      dn + 0,4m 
na łukach          dn + 0,6m,   
    
gdzie                 dn – średnica nominalna gazociągu. 
 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamienia, korzeni i podobnych części stałych oraz 
wyrównać. Następnie należy wykonać podsypkę o grubości 0,1m z piasku lub przesianego 
gruntu rodzimego (frakcja max. 1,5mm). Po ułożeniu gazociągu należy obsypać go 20cm 
warstwą piasku po czym uzupełnić gruntem do 30cm. Następnie należy uzupełnić wykop 
ziemią zagęszczając grunt warstwami co 30 cm.  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś wykopu. Następnie zlokalizować i 
zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne w miejscach wykopu. Rozpoczęcie prac 
ziemnych zgłosić aktualnym administratorom uzbrojenia podziemnego. Przewodu układane 
będą w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości do 1m i głębokości do 1m. Okład urobku 
wydobytego z wykopu składować co najmniej 0,6m od krawędzi ściany. 

6.9 Oznakowanie trasy 
Na całej długości trasy gazociągu rozłożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości 
30cm min 0,3-0,4m nad rurą. Nad rurą przewodową (w odległości 5 cm ) należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjną z czynnikiem lokalizacyjnym zgodnie z ZN-G-3001 i ZN-G-3002. 
Gazociąg oznakować za pomocą słupków kierunkowych oraz tablic informacyjnych koloru 
żółtego z czarnymi napisami określającymi położenie gazociągów do tabliczki. Koronę 
słupka pomalować żółtą farbą a kierunki gazociągu oznaczyć za pomocą pasa koloru 
czarnego. 
Sposób ułożenia elementów podziemnych winien być zgodny z normą zakładową ZN-G-
3001:2001. Przewody lokalizacyjne, taśmy lokalizacyjne i ostrzegawcze winny spełniać 
wymagania norm ZN-G-3001:2001 oraz ZN-G-3002:2001. 

6.10  Próba ciśnienia 
Próbę ciśnienia należy wykonać zgodnie z PN-92/M-34503 oraz z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 30.07.2001 ( DU nr 97 poz. 1055 ).  
Gazociągi, na których wykonywane są próby szczelności i wytrzymałości powinny być 
oznakowane zgodnie z PN-70/N-01270/01. 
 Przed przystąpieniem do prób i montażu armatury, gazociąg wykonany z polietylenu należy 
oczyścić z zanieczyszczeń poprzez przedmuchanie strumieniem powietrza przy ciśnieniu 0,1 
MPa.  
Po pozytywnym wyniku kontroli jakości złączy i odbiorze prac zgrzewalniczych należy 
przeprowadzić badanie wstępne szczelności złączy. Próbę należy wykonać przy użyciu 
powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 0,1 MPa. Czas trwania próby powinien 
wynosić co najmniej 1 godz. i należy ją wykonać przed opuszczeniem rur do wykopu.  
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Gazociąg wykonany z polietylenu, po ułożeniu w wykopie i zasypaniu, powinien być 
poddany pneumatycznej próbie szczelności i wytrzymałości powietrzem lub gazem 
obojętnym. Ciśnienie badania powinno wynosić nie mniej niż Ppw = 1,5*Pr ( 1,5* ciśnienie 
robocze: 0,75 MPa ). Czas badania przyłączy powinien wynosić co najmniej 1 godz, a 
gazociągu 24 godz. 
 Przyłącza nie przekazane do eksploatacji w  okresie 6 miesięcy od zakończenia prób 
ciśnieniowych powinny być ponownie poddane próbom szczelności przed oddaniem do 
użytkowania. 

6.11  Organizacja pracy przy robotach gazoniebezpiecznych 
Roboty gazoniebezpieczne związane z wpięciem projektowanego przyłącza do czynnej sieci 
powinien wykonać użytkownik sieci. 

6.12  Odpowietrzanie gazociągu 
Do odpowietrzenia gazociągu należy wykorzystać projektowane przyłącze. Odpowietrzanie 
należy uznać za zakończone, jeżeli zawartość tlenu w gazie ziemnym nie jest większa niż 2%. 
Zakończenie odpowietrzania powinno być potwierdzone co najmniej trzykrotnie wykonanymi 
analizami składu gazu wykonanymi w odstępach co 0,5 h. 

6.13  Konieczne pasy czasowego zajęcia terenu 
Realizacja gazociągu nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania 
terenów. Na okres budowy przewiduje się czasowe zajęcie terenu. Zakłada się składowanie 
urobku wzdłuż wykopu. Minimalna szerokość wykopu wynosi De + 0,2m. Na składowanie 
rur przewidziano pas o szerokości 0,5m oraz 1,0m na komunikację. Oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym oraz zabezpieczenie wykopów liniowych należy wykonać 
zgodnie z  projektem ruchu zastępczego i odbudowy nawierzchni. 

6.14  Informacja dotycząca planu BiOZ 
( DzU z 17.09.2002, Nr 151, poz. 1256 ) 
Ze względu na specyfikę opisywanego zamierzenia budowlanego zaprojektowany 

gazociąg wraz z  przyłączami gazu nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

6.15  Uwagi 
Podczas realizacji budowy gazociągów należy przestrzegać wymienione poniżej akta 
normatywno-prawne wraz ze szczegółowymi instrukcjami budowy i eksploatacji gazociągów, 
obowiązujących w jednostkach budowlano-montażowych i eksploatacyjnych. Bezwzględnie 
należy przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach użytkowników uzbrojenia nad i 
podziemnego oraz instytucji opiniujących projekt.  

 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 poz.690) 
• Należy zachować warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 (Dz.U.nr 97 poz.1055) 
• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 31 sierpnia 1993 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu 
(paliw gazowych), oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych 
(Dz.U. Nr 83, poz.392) 
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• Wytyczne w sprawie zasad organizacji i wykonania prac przy urządzeniach 
elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych, opracowane przez PIGPE - zespół 
elektroenergetyki (Instytut Energetyki: „Przepisy eksploatacji urządzeń elektrycznych” 
dział III, zeszyt 5) 
• Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 w sprawie dodatkowych 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji 
energetycznych (MP Nr 8 z 1989r poz. 75) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992, w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
92, poz.460) 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401 z 2003) 
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dn. 28 lutego 1987r w 
sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (MP Nr 8 
poz.70) 
• Zarządzenie Ministra Przemysłu z dn. 20.08.1988 w sprawie szczegółowych zasad 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych 
(MP nr 25 poz.219) 
• PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
• Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 15 marca 1989 w sprawie dodatkowych 
wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji 
energetycznych (MP Nr 8 z 1989r poz. 75) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992, w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
92, poz.460) 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
montażowo-budowlanych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z 1972) 
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dn. 28 lutego 1987r w 
sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek (MP Nr 8 
poz.70) 
• Zarządzenie Ministra Przemysłu z dn. 20.08.1988 w sprawie szczegółowych zasad 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych 
(MP nr 25 poz.219) 
• PN-68/B-06050 -Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
• BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze 
• BN-62/8836-01 „Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania „ 
• PN-91/M-34501 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
• PN-92/M-34503 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994r w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (M.P.Nr 2 z 1995r poz.2) 
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• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 
1995r poz. 68) 
• Wytyczne projektowania i budowy gazociągów z polietylenu, - DZG Wrocław 1999r 

 
7 WYTYCZNE WYKONANIA 

7.1 Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykonać z rur PVC twarde, przeznaczonych do 
układania w gruncie, z określonymi spadkami dla danego typu i średnicy rury. Całą sieć 
kanalizacyjną wykonać z rur litych PVC SN8 SDR34. 
Rury łączyć kielichowo na uszczelki gumowe.  
Rury montować na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Wokół ułożonych przewodów 
wykonać pełną obsypkę piaskową z odpowiednim zagęszczeniem.  
Na sieci projektuje się studnie rewizyjne wykonane z kręgów żelbetowych Ø 1000, Ø 1200 i 
Ø 630 oraz studnie chłonne Ø 2500 i Ø 3000. 
Wszystkie studnie w obszarze komunikacji i parkingów, należy wykonać bezwzględnie z 
włazem żeliwnym typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym.  
Elementy betonowe studni należy wykonać z betonu wodoszczelnego C35/45. 
Kręgi łączone na uszczelkę. 
 

7.2 Studnie kanalizacyjne i wpusty deszczowe. 

7.2.1 Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowe. 

Wszystkie studnie kanalizacyjne należy wykonać w technologii betonowej z betonu  
wodoszczelnego C35/45. Kręgi denne prefabrykowane na zamówienie dla określonej studni. 
Łączenie kręgów przy użyciu uszczelki gumowej. Górną część studni stanowi krąg zwężkowy 
tzw. konus.  
Włazy do studni żeliwne typu ciężkiego dla parkingów i komunikacji z wypełnieniem 
betonowym, a typu lekkiego dla terenów nieprzejezdnych. Wszystkie włazy żeliwne w wersji 
zamykanej na zatrzask lub zamek. Włazy należy lokalizować poza liniami rozgraniczającymi 
miejsca parkingowe, łączeniowymi różne nawierzchnie itp. 
Dla studni w terenach zielonych należy wykonać wokół włazów studziennych opaskę z 
betonu lub kostki betonowej szerokości co najmniej 30 cm a terenach utwardzonych opaskę 
ze starobruku na szerokość jednej kostki. Wszystkie włazy kanalizacji deszczowej wykonać 
jako wentylowane. 
 
7.2.2 Wpusty deszczowe. 

Wpusty drogowe zgodnie z projektem drogowym. 
Włączenia wpustów do sieci kanalizacyjnej następuje poprzez studnie, lub też bezpośrednio 
przez trójnik na sieci kanalizacji deszczowej. 

 
7.3 Próby szczelności 

Odbiory techniczne robót i próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy 
przeprowadzić w oparciu o ustalenia: 

• PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”, 
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• PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”, 

• PN-81/B-10725:1997. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.”, 

• PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru. 

 

7.3.1 Próby szczelności rur ci śnieniowych PVC i PE. 

Przy próbach szczelności należy zachować następujące zasady: 
 

• Zastosowane do budowy materiały powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 
• Wszystkie złącza i zamontowana armatura muszą być odkryte w czasie próby, a 

odgałęzienia zamknięte. 
• Profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a miejsca 

odpowietrzeń muszą znajdować się w najwyższych punktach badanego odcinka. 
• Proste odcinki rurociągu (między złączami) muszą być przysypane  i zagęszczone, a 

próba może się odbyć nie wcześniej jak 48h po wykonaniu obsypania rur. 
• Przewód nie powinien być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa  iż 1 st. C. 
• Po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12h 

w celu ustabilizowania się ciśnienia. 
• Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego wody w przewodzie należy przez okres 

30minut sprawdzać jego wielkość. 
• W przypadku próby pneumatycznej, napełnienie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odc. między etapami. 
• Rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas 

wymagany przez normy, nie dłużej jednak niż 24h. 
• Po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli, żeby badany odcinek 

całkowicie opróżnić z wody w sposób kontrolowany. 
 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, przewód należy poddać płukaniu 
przy użyciu czystej wody wodociągowej. Wodę po zakończeniu płukania poddać badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku w/w badań konieczna 
będzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy użyciu roztworu wodnego np. 
podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie kontaktu 24h. 
 

7.3.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych. 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić  
w zakresie sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację wód 
gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejności należy wykonać próbę na 
eksfiltrację wg następujących zasad: 
 

• Próbę należy przeprowadzić  odcinkami o długościach równych odległości między 
studzienkami (około 50 m). 

• Cały odcinek przewodu zastabilizować przez wykonanie obsypki, a miejsca 
występowania łuków i dłuższych odgałęzień  czasowo zabezpieczyć przed 
rozszczelnieniem . 
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• Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić. 
• Podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5m 

poniżej dna wykopu. 
• Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej , powinien mieć rzędną 

niższą o co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience. 
• Po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 
wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1h w celu 
należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach. 

• Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastąpić ubytek wody 
w studzience górnej. Czas próby wynosi 60 minut. 
 

Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 
również na infiltrację, wobec czego wykonywanie próby na infiltrację może zostać 
zaniechane. 

 
7.4 Roboty ziemne  

7.4.1 Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągowa została zaprojektowana na głębokości zapewniającej minimalne 
przykrycie przewodu wynoszące min. 1,4 m. Przewiduje się wykonywanie wąsko 
przestrzennych wykopów głębokości ~1,6m – ~2,4m i szerokości zależnej od średnicy 
wodociągu, w osłonie typowej pogrążalnej obudowy. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w celu 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Wykopy jako wąsko przestrzenne będą wykonywane 
mechanicznie, a w rejonach kolizji lub zbliżeń do istniejącej infrastruktury – ręcznie.  
W przypadku posadowienia wodociągu w strefie przemarzania (do 1,4m ppt) izolację 
termiczną - łupiny styropianowe do -40 st. C. 
 
Wykopy i posadowienie wykonać zgodnie z normą PN-B-10725. 
Po wykonaniu wykopu dno należy oczyścić, a następnie wykonać podsypkę. Rurociągi będą 
posadowione na 30 cm podsypce piaskowej z piasku gruboziarnistego zagęszczonej do DPR 
96...98 (z zachowaniem 50 cm obsypki ponad wierzch przewodu również z piasku 
gruboziarnistego, wykonanej na tym samym poziomie na całej szerokości wykopu. 
Zagęszczanie obsypki wykonywać warstwami po 20 cm. Zagęszczenie zasypek bocznych dla 
rur PE - 98% wg Proctora. 
Na warstwie obsypki ułożyć taśmę identyfikacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową, którą 
należy połączyć z żeliwnymi elementami armatury. 
 
7.4.2 Sieć kanalizacyjna 

Wykopy i posadowienie wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610. 
Przewiduje się wykonywanie wąsko przestrzennych wykopów głębokości ~1,3m – ~3,5m i 
szerokości zależnej od średnicy kanału, w osłonie typowej pogrążalnej obudowy. 
Przechodzące poprzecznie przez wykop istniejące urządzenia uzbrojenia podziemnego 
(rurociągi, kable) wymagają na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na 
tymczasowych elementach nośnych, opartych (lub podwieszonych) na krawędziach wykopu. 
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Posadowienie kanałów należy przyjąć zgodnie z wytycznymi wykonawstwa opracowanymi i 
wydanymi przez producenta, którego rury zostaną zastosowane. 
Na odcinkach kanalizacji wykonanych w gruncie nawodnionym należy bezwzględnie 
stosować odwodnienie wykopów (wg własnych, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
rozwiązań Wykonawcy) i utrzymywać skutecznie obniżony poziom wody gruntowej do 
momentu pełnego obsypania i zasypania kanału i studzienek (balastowanie gruntem 
zasypowym obejmuje również odcinki króćców studzienek) oraz wyciągnięcia szalunków 
wykopów. Dla wykonania wypełnienia wykopów stosować rodzime grunty tylko niespoiste, 
w miarę możliwości gruboziarniste, zagęszczane w sposób mechaniczny do wymaganego 
stopnia zagęszczenia. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienośnych, 
spoistych (zwłaszcza gruntów plastycznych, w pobliżu stanu miękkoplastycznego), które pod 
wpływem nawodnienia (również pod wpływem drgań powstających w czasie wyciągania 
ścianek za pomocą wibromłotów) ulegają częściowemu upłynnieniu, co może powodować 
degradację kąta tarcia wewnętrznego w materiale zasypowym, a zatem i obniżenie sił tarcia - 
należy bezwzględnie taki grunt odizolować przekładkami z geowłókniny, usunąć od 
pozostałych składowanych gruntów z wykopu, a sam rurociąg układać na podbudowie 
wzmocnionej geotekstyliami (podbudowa "materacowa" w obudowie z geotekstyliów). 
Potrzebna jest tu na etapie wykonywania prac wspólna ocena gruntu z Inspektorem Nadzoru 
przy współpracy z Geologiem i po jego akceptacji zasypanie wykopów na wytypowanych 
odcinkach dowiezionym gruntem niespoistym, grubookruchowym.  

W przypadkach, kiedy konieczne jest pozostawienie otwartych wykopów np. do odbioru nie 
należy zaprzestawać pompowania a w przypadkach wyjątkowych można dla zabalastowania 
wypełnić rurociąg wodą. Nie stosować tego rozwiązania w normalnych warunkach budowy i 
wówczas, gdy zachodzi podejrzenie, ze wypór wody gruntowej przekroczy siłę balastującą 
rurociągu. 

Kanał z rur PVC należy posadowić na podsypce piaskowej gr. 20 cm, zagęszczonej do DPR 
96...98. Zaleca się użycie drobnego żwirku, który przy umieszczaniu w wykopie sam osiąga 
stopień samozagęszczenia DPR~92. 

Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę boczną rur z piasku (lub drobnego żwirku), 
zagęszczonego. Taki sam obsyp wykonać do poziomu min. 50cm nad wierzch rury. 

Zagęszczenie zasypek bocznych dla kanału PVC – 98% wg Proctora. 
 

7.5 Skrzyżowania i kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym 

Przed rozpoczęciem wykopów i trasowania kanalizacji należy wykonać wpierw przekopy 
kontrolne, aby zlokalizować uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona tych 
przekopów, prowadzi wówczas realizację na własne ryzyko. Przed rozpoczęciem tychże robót 
należy bezwzględnie wezwać na budowę użytkowników uzbrojenia. Takie działanie pozwoli 
uniknąć kolizji i ewentualnych przekładek uzbrojenia podziemnego, bowiem poprzedzone 
w/w działaniami wytyczenie trasy będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. 
 
W przypadku skrzyżowania kanalizacji z wodociągiem należy zachować odległości określone 
w normie PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza się zbliżenie projektowanej 
kanalizacji w rurze ochronnej na minimalną odległość 0,3 m od zewnętrznej ścianki 
wodociągu. W wyjątkowych przypadkach, o ile nie ma innego wyjścia, można ułożyć oba 
przewody bliżej, jednakże odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie. W razie potrzeby w 
miejscach gdzie zachodzi podejrzenie, że w rzeczywistości może być inne położenie 
wodociągu należy wykonać przekopy kontrolne. Roboty te należy wykonać pod nadzorem 
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Gestora. W każdym przypadku, gdy projektowana kanalizacja będzie ułożona nad przewodem 
wodociągowym należy zastosować rurę ochronną stalową, PEHD lub PVC na kanał, 
uszczelnić kitem, stosując wcześniej odpór z pianki np. PUR.  
 
W przypadku skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z gazociągiem należy zachować odległości 
i wykonać zabezpieczenia zgodnie z normą PN-91/M-34501. Odległość pionowa wynosi min. 
1,5 m. W przypadku zbliżenia poniżej 1,5 m zamontować rurę ochronną na kanale o jedną 
dymensję większą, o długości standardowej 3,0 m tj. po 1,5 m w każdą stronę (długość rury 
można zmniejszyć o odległość jaką zachowujemy między ściankami zewnętrznymi rury 
ochronnej kanału i gazociągu) i końcówki uszczelnić kitem, stosując wcześniej odpór z pianki 
np. PUR (w przypadkach szczególnych to rozwiązanie dopuszcza norma PN-91/M-34501 
zachowując długości rur ochronnych zgodnie z ww. normą). Od skrajni gazociągów należy 
zachować strefę bezpieczną min. 1,5 m, na której zabrania się poruszania ciężkiego sprzętu, 
składowania materiałów, wznoszenia budowli, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych. 
Posadowienie sieci określić poprzez wykopy kontrolne. Wykopy w pobliżu sieci gazowych 
prowadzić należy ręcznie a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgłosić właściwej 
Gazowni, celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z 
zabezpieczeniem gazociągu. W przypadku głębokich wykopów gazociągi należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie. Wszystkie prace w 
pobliżu prowadzić pod nadzorem przedstawicieli Gestora.  
 
W czasie realizacji skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią gazową należy przestrzegać 
rygorystycznie poniższych zaleceń : 

• w miejscach, gdzie kanalizacja układana jest równolegle do sieci gazowej należy 
zabezpieczyć gazociąg przed przemieszczaniem spowodowanym wykopami pod 
kanalizację ( krawędzie wykopu powinny sięgać min. 1,5m od gazociągu, 
zabezpieczenie poprzez podwieszanie, szalowanie, odpowiednie zagęszczanie 
warstwowe gruntu zapobiegające jego osiadaniu itp.). Roboty należy wykonywać 
etapowo na odcinkach maks. 15m. 

• w miejscach gdzie nie zostały zachowane normowe kąty skrzyżowań kanalizacji i 
gazociągu rury ochronne ulegają wydłużeniu tj. końce rur ochronnych powinny być 
wyprowadzone (mierząc prostopadle do osi krzyżującego się przewodu 
kanalizacyjnego ) na odległość co najmniej 1,5m; 

• w miejscach, gdzie nastąpi konieczność zbliżeń kanalizacji i studni kanalizacyjnej do 
sieci gazowej należy zastosować na kanalizacji zabezpieczenie gazoszczelne np. 
poprzez nałożenie rur ochronnych na kanalizację oraz osłon tzw. płyt izolujących w 
postaci rury np. PEHD o średnicy większej od średnicy studni sięgających od góry 
rury trzonowej studni do głębokości min. 1.5 m od skrajni gazociągu , a następnie 
wykonać ich szczelne połączenie poprzez zgrzewanie lub spawanie ekstruzyjne. 
W przypadku jeśli od studni odchodzi przyłącze kanalizacyjne w kierunku gazociągu 
należy je zabezpieczyć w sposób opisany powyżej i szczelnie połączyć z osłoną studni 
zachowując odpowiednią (zgodną z  normą PN-91/M-34501) długość rury ochronnej 
na przyłączu; 

• w miejscach odkryć gazociągów należy uzupełnić taśmy ostrzegawcze i zachować 
ciągłość elektryczną na drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE); 

• od skrajni gazociągów należy zachować strefę bezpieczną min. 1,5m, na której 
zabrania się poruszania ciężkiego sprzętu, składowania materiałów, wznoszenia 
budowli, tworzenia nawierzchni nierozbieralnych; 

• posadowienie sieci określić poprzez wykopy kontrolne; 
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W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną TP.S.A. zachować odległości i wykonać 
zabezpieczenia zgodnie normą ZN-96/TP S.A.-004/T. W odległości mniejszej niż po 2 m z 
obu stron od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji 
telefonicznej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym. Prace w 
okolicach tej sieci prowadzić pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia. W miejscach 
skrzyżowania na kablu ziemnym teletechnicznym należy montować rurę ochronną 
dwudzielną AROTA, na długości 2,0m (po 1,0m w każdą stronę) wg załączonego rysunku w 
części graficznej.  
 
W przypadku skrzyżowań z siecią teletechniczną NETIA zachować odległości i wykonać 
zabezpieczenia zgodnie obowiązującymi normami i przepisami. Prace w okolicach tej sieci 
prowadzić pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia a przed przystąpieniem do robót 
wykonać przekopy kontrolne również pod nadzorem właściciela tego uzbrojenia. Po 
wykonaniu odkrycia nastąpi ustalenie warunków budowy. W ramach projektu przyjmuje się, 
że w miejscach skrzyżowania na kablu ziemnym teletechnicznym należy montować rurę 
ochronną dwudzielną AROTA, na długości 2,0 m (po 1,0 m w każdą stronę) wg załączonego 
rysunku w części graficznej. 
 
Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania sieci kanalizacyjnych z przewodami energetycznymi - 
napowietrznymi 110 kV,  napowietrznymi i kablowymi SN, nN, oświetlenia ulicznego i 
telekomunikacji należy wykonać zgodnie z normą PN-E-05100-1,PN-76/E-05125. W 
miejscach skrzyżowań, zbliżeń i ewentualnych kolizji (użytkownik zaznacz, że przebiegi 
orientacyjne)  należy wykonać przekopy kontrolne wykonane ręcznie. O rozpoczęciu robót w 
pobliżu urządzeń nN i SN należy powiadomić Gestora.. Natomiast o pracach w pobliżu kabli 
teletechnicznych należy powiadomić Gestora. Prace ziemne w pobliżu słupów linii niższych 
napięć prowadzić tak, aby nie zagrażały ich posadowieniu.  

 
 


