
 1

Tom II           egz. nr  5     
 Projekt architektoniczno-budowlany                  

                  
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-Przybranowo wraz z przebudową 
mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750, powiat Aleksandrów Kujawski, Gmina 
Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Początek projektowanego odcinka w 
km 5+855, koniec projektowanego odcinka km 8+635.   

Część działki nr 42, nr 35, nr 34, nr 32, nr 155, nr 20, nr 209/1, nr 215 obręb [0014] Opoki, nr 
47, nr 438, nr 380, nr 381 obręb [0021] Podgaj 
Branża: 

Kanalizacja deszczowa  
 

Kod grupy robót CPV:   
45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy dróg, 

 
Kategoria obiektu Budowlanego - XXVI 

 
Nazwa i adres inwestora: 

Zarząd Dróg Powiatowych 
Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie 

Ul. Szosa Ciechocińska 22 
87-700 Aleksandrów Kujawski 

 
Znak i data  zamówienia: 

Umowa nr 3/2015 z dnia 31 marca 2015 r. 
 
Nazwa i adres jednostki projektowania:  

Kazimierz Chojnacki 
Doradztwo i projektowanie drogowe 

ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz 
NIP 9670279210, Regon 340688289 

 
Branża kanalizacja deszczowa 
Imię i nazwisko projektanta: 
mgr inż. Zygmunt Biernacki 

 
 

Barbara Wargin 

Specjalność i numer uprawnień budowlanych: 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 

sanitarnych i ochrony środowiska nr upr. AUN-KZ-7210/67/89 
nr ewidencyjny KUP/IS/2672/01 

Uprawnienia budowlane do projektowania   
instalacji i urządzeń sanitarnych nr upr. 196/72 Bg 

nr ewidencyjny KUP/IS/0126/01 

Data: 
2015.11.20 

Podpis: 

Imię i nazwisko 
sprawdzającego: 
inż. urządzeń sanitarnych 
Józef Małecki 

Specjalność i numer uprawnień budowlanych: 
Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii 
sanitarnej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych 

nr ewid. 202/67/Bg, 1393/75/BG 
nr ewidencyjny KUP/IS/1501/01 

Data: 
2015.11.20 

Podpis: 

 
Bydgoszcz, 2015.11.20 

Właściciel jednostki projektowania  
………………………………………. 

      Mgr inż. Kazimierz Chojnacki 



 2

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r . Prawo budowlane 
oświadczamy, że opracowanie projektu budowlanego „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 
2,80 km od km 5+950 do km 8+750, powiat Aleksandrów Kujawski, Gmina 
Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Początek 
projektowanego odcinka w km 5+855, koniec projektowanego odcinka km 
8+635. Część działki nr 42, nr 35, nr 34, nr 32, nr 155, nr 20, nr 209/1, nr 215 
obręb [0014] Opoki, nr 47, nr 438, nr 380, nr 381 obręb [0021] Podgaj” jest 
zgodne z obowiązującymi przepisami „Prawo budowlane, warunkami 
technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, 
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletne 
z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZNY 

1.0. Część ogólna 

1.1. Karta  informacyjna 
- Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski 

z/s w Odolionie, Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
- Obiekt:   Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosłowice-

Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 
8+750, powiat Aleksandrów Kujawski, Gmina Aleksandrów Kujawski, 
województwo kujawsko-pomorskie. Początek projektowanego odcinka w km 
5+855, koniec projektowanego odcinka w km 8+635.  Część działki nr 42, nr 
35, nr 34, nr 32, nr 155, nr 20, nr 209/1, nr 215 obręb [0014] Opoki, nr 47, nr 
438, nr 380, nr 381 obręb [0021] Podgaj 

- Kategoria obiektu Budowlanego - XXVI 
- Zadanie: Odwodnienie ulic 
- Rodzaj opracowania: Projekt budowlany  
- Jednostka autorska: Kazimierz Chojnacki Projektowanie i Doradztwo 

Drogowe, ul.Wyspowa 15, 85-435 Bydgoszcz 

1.2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu w skali 1:500, 
- uzgodnienia z Zamawiającym, 
- wizja lokalna w terenie, 
- wypisy z rejestru gruntów, 
- Projekt branży drogowej  
- Dokumentacja określająca techniczne parametry gruntu wykonana przez 

DAN-TOM s.c. Białe Błota. 
- Warunki techniczne znak In.720.144.2015.WJ z dnia 13.10.2015 wydane 

przez Gminę Aleksandrów Kujawski 

1.3. Przedmiot   opracowania. 
 Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany odwodnienia ulic 
w rejonie objętym projektem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych 
do rowu.  

1.4. Cel i zakres opracowania. 
       Celem  niniejszego opracowania, jest realizacja odwodnienie 
projektowanych ulic. 
Realizacja systemu, pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
ulic, w których projektowana jest nowa nawierzchnia utwardzona do rowu po 
ich wcześniejszym podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych.  
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Lokalizacja wpustów deszczowych , odbierających wody opadowe i roztopowe 
przedstawione zostały na mapie sytuacyjno-wysokościowej. 

1.5.  Obszar oddziaływania inwestycji 
Obszar oddziaływania inwestycji  mieści się w całości na działkach na 

których został zaprojektowany. 
 

2.0. Część szczegółowa 

2.1. Lokalizacja inwestycji 
 Teren przewidziany pod budowę kanalizacji deszczowej zlokalizowany 
jest w obszarze zabudowanym, obejmującym miejscowość Opoki, stanowiącym 
jednocześnie fragment drogi powiatowej i gminnej.  
Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w terenie 
zróżnicowanym. Różnica wysokości między najwyższym i najniższym punktem 
drogi wynosi ~9,0 m. 

2.2. Warunki gruntowo wodne 
 Warunki geotechniczne określono na podstawie dokumentacji 
geotechnicznej wykonanej przez DAN-TOM s.c. Białe Błota. Na całym 
obszarze objętym opracowaniem występują piaski drobne, średnie i glina.  
Wody gruntowej do głębokości odwiertu tj: 2,0 m p.p.t. nie nawiercono. 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz 
uwzględniając charakterystykę konstrukcji, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) proponuje się 
przyjęcie I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
UWAGA: W przypadku stwierdzenia innych warunków gruntowo wodnych niż 
opisane powyżej należy skontaktować się z projektantem. 

2.3. Charakterystyka przyjętych rozwiązań 
W celu odprowadzenia wód pochodzących z opadów atmosferycznych 

z projektowanej drogi należy wykonać system kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody deszczowe do projektowanego urządzenia 
podczyszczającego i dalej do rowu otwartego. W skład systemu wchodzić będą: 

 wpusty deszczowe z osadnikiem, 
 studnie kanalizacyjne, 
 kolektory deszczowe PVC, 
 separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem 
 wylot betonowy 
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2.3.1. Rurociągi 
Rurociągi projektowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur 

kanalizacyjnych PVC o klasie sztywności N - SN-8 kPa, w zakresie średnic 200 
÷ 400 mm, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową. Przejścia pod wjazdami 
wykonać metodą w rurze ochronnej przewiertu sterowanego. 

Studzienki rewizyjne, stanowiące uzbrojenie projektowanej kanalizacji 
należy wykonać jako studnie typowe żelbetowe ø1200 kompletne, z włazem 
żeliwnym klasy D400 i stopniami złazowymi. Studnie zabezpieczyć roztworem 
asfaltowym wg PN-81/06255.  
Włączenia do studni wykonywać za pomocą przejść szczelnych do rur PVC.  
Wpusty deszczowe projektuje się jako typowe proste Betonowe, krawężnikowe 
DN450,  z osadnikiem  bez syfonu, z pierścieniem odciążającym, kratą z żeliwa 
szarego na zawiasach, D-400. 

Projektowany wylot ścieków opadowych do Kanału Noteckiego, 
wykonany będzie jako betonowy, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi 
w części rysunkowej. 
Wylot oznakować tabliczką umieszczoną na słupku stalowym, z określeniem 
właściciela i administratora wylotu. Projektowany wylot nie wpłynie 
negatywnie na konstrukcję oraz przepływowość i eksploatacje rowu. 

2.3.2 Podczyszczalnia wód deszczowych. 
   
Zanieczyszczenia ścieków deszczowych. 

Przyjmuje się, że skład wód opadowych odprowadzanych do rowu 
spełniał będzie warunki aktualnie obowiązujących przepisów tj: § ust.1. pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 roku w sprawie 
warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego. 

Przyjmuje się, że jakość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych                 
z terenu planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z treścią w/w rozporządzenia, 
nie będą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających 100 mg/dm3 
zawiesin ogólnych oraz 15 mg/dm3 węglowodorów ropopochodnych.  
W oparciu o powyższe oraz zgodnie z założeniami projektowymi, jakość wód 
opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika, przedstawiała się 
będzie w sposób następujący: 

- zawiesina ogólna     - < 35 mg/dm3 
- zawartość węglowodorów ropopochodnych - <5 mg/dm3 

co spełnia wymogi obowiązujących przepisów. 
 



 7

Dobór urządzeń  
 
Bilans terenu: 

Rodzaj nawierzchni Współczynnik 
spływu 

Powierzchnia 
całkowita (ha) 

Powierzchnia 
zredukowana (ha) 

Zieleń 0,15 0,2250 0,0338 
Drogi i parkingi 0,9 0,8824 0,7059 
ŁĄCZNIE  1,1074 0,7397 
 
Przyjęto:  - natężenie deszczu 130 l/s*ha 
Współczynnik opóźnienia – 0,9 
Woda do kanalizacji odprowadzana będzie z dróg i parkingów oraz terenów 
zielonych 
Q = 0,7397 x 130 x 0,9 = 86,54 l/s 
Dobór urządzeń do oczyszczania wód opadowych 

Q = qo x F x ψ  
Q – przepływ obliczeniowy 

qo –  natężenie deszczu – 15 dm3/s x ha – zgodnie z Rozp. Ministra 
Środowiska z dnia 18.11.2014 roku jest to wymagane natężenie odpływu 
z pow. szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, portów, centrów miast, dróg ekspresowych, dróg 
krajowych i wojewódzkich oraz parkingów 

qmax – natężenie deszczu – 130 dm3/s x ha  
Maksymalne natężenie deszczu: 

Qmax = 0,7397 x 130  = 86,54 l/s 
nominalne natężenie deszczu: 

Qnom = 0,7397 x 15  = 11,1 l/s 
 
 W oparciu o powyższe, dla celów podczyszczania wód opadowych 

odprowadzanych z terenu inwestycji, projektuje się zastosowanie separatora 
lamelowego z osadnikiem o następującej charakterystyce: 

 typ - ESL-H 15/150/1500 
 przepustowość nominalna - 15 dm3/s 
 przepustowość maksymalna - 150 dm3/s 
 średnica wewnętrzna - 2000 mm  
 średnica rur - 400mm 
 pojemność magazynowania oleju - 230 dm3 
 pojemność części osadowej - 15200 dm3 
 Producent  - np.; Ekol Unikon lub równoważny 
 
Uwaga: podczyszczalnia wód opadowych i roztopowych przyjęta 

w niniejszym opracowaniu jest rozwiązaniami katalogowymi potencjalnego 
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dostawcy. Ostatecznego doboru urządzeń dokona wykonawca, wybrany w 
drodze przetargu, uzyskując akceptację Inżyniera Kontraktu. Dobrana 
podczyszczalnia musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska, z 
dnia 18.11.2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi (Dz.U. 2014, poz.1800) wody 
opadowe odprowadzane do odbiornika muszą spełniać następujące parametry:  

zawiesiny ogólne < 100mg/dm3 
substancje ropopochodne < 15mg/dm3 
W ramach dostawy urządzeń, Producent dostarcza instrukcje obsługi 

i eksploatacji. 
 Piasek z części osadowych wpustów deszczowych oraz osadnika piasku, 

służby eksploatacyjne właściciela urządzeń, muszą po usunięciu wywozić na 
wysypisko odpadów, zaś substancje ropopochodne gromadzone w części 
osadowej separatorów winny być usuwane przez wyspecjalizowaną firmę, 
zajmującą się utylizacją odpadów niebezpiecznych. Poprawna eksploatacja 
separatora, (ze względu na stosowane przez producentów, rozwiązania 
techniczne), do minimum ogranicza możliwość wystąpienia stanów awaryjnych. 

Obowiązkiem Inwestora, będzie kontrolowanie ilości zanieczyszczeń 
zatrzymanych w zbiorniku zbierającym osad oraz jego oczyszczenie i wywóz, 
na przykład na wysypisko odpadów. 
Zatrzymane  w urządzeniu oczyszczającym benzyny i oleje, usuwane będą przez 
firmę specjalistyczną i zarazem będą przez nią utylizowane.  

3.0. Roboty ziemne 
Wykopy wykonywać należy mechanicznie oraz ręcznie. Przyjmuje się 

w ok. 80 % realizacje robót ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast 
w ok. 20 % sposobem ręcznym. Przyjmuje się także ok. 90 % wykopów 
wykonywanych jako wąsko przestrzenne, z obustronnie umocnionymi 
ściankami za pomocą szalunków. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągów. 
Przyjmuje się, że prace wykonywane będą odcinkami wyznaczonymi przez 
lokalizacje poszczególnych studzienek. Wykopy należy wykonywać sposobem 
mechanicznym i ręcznym. Szerokość wykopu winna wynosić maksymalnie 
1,00 m. W trakcie realizacji prac należy zapewnić dojście mieszkańcom do 
posesji, poprzez zastosowanie kładek komunikacyjnych.  
Szczególne środki ostrożności należy zachować przy realizacji głębokich 
wykopów tj: powyżej 2,5 m. Teren objęty pracami winien być zabezpieczony 
przed dostępem osób postronnych oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 
a w godzinach nocnych także winien być oświetlony. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed wpadnięciem barierkami, a po zakończeniu pracy przykryć 
siatką zapiętą na stalowych rurkach.  
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Ścianki wykopu wykonać należy jako pionowe z obustronnym ich 
deskowaniem. Urobek należy składać częściowo wzdłuż wykopu oraz 
częściowo wywozić poza teren budowy. W przypadku wystąpienia wód 
gruntowych odwodnienie terenu na czas wykonania robót należy prowadzić 
przy zastosowaniu igłofiltrów. 
Ze względu na zachowanie trwałości układanej instalacji rurowej, należy 
szczególną uwagę zwrócić na zasypywanie wykopu. Warstwa podsypki 
o grubości ok.10 cm oraz obsypki o grubości 0,50 m ponad podłożem 
wzmocnionym, musi być wykonana jako żwirowa i zagęszczona mechanicznie. 
W następnej kolejności wykop zasypywany winien być warstwami grubości 
20cm, z gruntu rozdrobnionego nie zawierającego kamieni i twardych brył, 
polewanymi wodą i zagęszczanymi mechanicznie o stopniu zagęszczenia 97% 
wg Proctor.  

W  przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót, złożonych 
warunków hydrogeologicznych np: płynięcie gruntu, kurzawka itp. należy 
zastosować specjalne środki wykonawcze (zastąpienie obudowy drewnianej 
ścianką szczelną, dodatkowe systemy odwadniające itp.). Przed ich 
zastosowaniem należy przerwać pracę (zabezpieczając obiekt) i zwołać naradę 
z udziałem Inwestora i projektantów systemu, w wyniku, której podjęte zostaną 
decyzje, uwzględniające dodatkowe koszty inwestycji. 
Przy wykonywaniu wykopów należy zachowywać szczególne środki 
ostrożności oraz przestrzegać przepisów BHP. 
Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normami : PN-B-06050:1999,    
PN-81/B-03020 oraz PN-B-10736:1999 – wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, teren wokół 
wykopów należy wygrodzić – rozwinąć taśmę ostrzegawczą w kolorze biało 
czerwonym i umieścić tablice informujące o zakazie wstępu na teren budowy 
oraz informację o prowadzeniu wykopów głębokich. 
Przewody i urządzenia spotykane w wykopie muszą być pozostawione w stanie 
pierwotnym, bez żadnych zmian nie uzgodnionych z Użytkownikiem tych 
urządzeń.  
Roboty ziemne w drodze należy prowadzić przy użyciu rozpór stalowych 
uniemożliwiających rozluźnienie się gruntu. Odtworzenie nawierzchni jezdni na 
całej długości przebiegu kanalizacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 
Wszelkie roboty ziemne prowadzić należy ze szczególnym zachowaniem 
warunków bezpieczeństwa osób wykonujących prace montażowe rurociągi, 
oraz pod nadzorem osób uprawnionych. 
Z uwagi na możliwość wystąpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub 
też z uwagi na możliwość innego przebiegu trasy istniejącego uzbrojenia od 
trasy naniesionej na mapie, przed podjęciem decyzji o prowadzeniu prac 
ziemnych sposobem mechanicznym niezbędne jest wykonywanie otworów 
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odkrywkowych. Powyższe pozwoli na określenie rzeczywistej lokalizacji i 
przebiegu danego przewodu. 
Po wykonaniu robót, teren objęty pracami należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 
Wszelkie roboty wykonywane w wykopie prowadzić należy pod nadzorem 
oraz w obecności uprawnionego do nadzoru personelu technicznego. 

 4.0. Uwagi końcowe 
- Roboty, próby i odbiory wykonywać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano – montażowych 
cz.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.” 

- Podczas prowadzenia robót szczególną uwagę należy zwrócić na 
przestrzeganie przepisów BHP. 

- Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki 
geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
przemieszczeniem, w przypadku ich uszkodzenia należy je odtworzyć. 

- Po wykonaniu projektowanej kanalizacji należy wykonać geodezyjną 
inwentaryzacje powykonawczą. 

- Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, które mogą wyniknąć z 
technologii robót lub nieznanych w czasie projektowania warunków 
miejscowych należy uzgodnić z biurem autorskim i inwestorem. 

- Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy zawarte w PN-B-
10736:1999. 

- Przed zasypaniem rurociągi poddać próbie szczelności zgłosić do 
odbioru i inwentaryzacji powykonawczej. 

- Przed rozpoczęciem robót, wykonawca winien zapoznać się 
z załączonymi odpisami uzgodnień, warunkami wykonawstwa 
robót, powiadomić instytucje posiadające uzbrojenie podziemne 
o terminie rozpoczęcia robót, celem wskazania tych urządzeń 
w terenie. 

- Normy: 
-  „Instalacje kanalizacyjne” – PN-92/B-01707 
- „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania po 

odbiorze” - PN-EN1610 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci 

Kanalizacyjnych z 2003 roku. 
- Próby szczelności – PN-EN 1610 
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5.0. Długości rurociągów 
 

KANALIZACJA SANITARNA 

PVC200 x 5,9 (SN=8kN/m2) 73,5 m 
PVC250 x 7,3 (SN=8kN/m2) 82,0 m 
PVC315 x 9,2 (SN=8kN/m2) 662,0 m 
PVC400 x 11,7 (SN=8kN/m2) 414,0 m 
Wpusty deszczowe 21 szt. 
Studnia DN1200mm 23 szt. 

 

6.0. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz 
na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Nie przewiduje się zużycia wody w związku z eksploatacją projektowanej sieci. 

Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Nie dotyczy 

Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 
W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów. 

Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, 
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów 
tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się, 

Projektowana kanalizacja nie będzie emitowała hałasu, wibracji ani 
promieniowania. W trakcie budowy w związku z wykorzystaniem sprzętu 
budowlanego i transportowego wystąpi emisja krótkotrwała hałasu i zanieczyszczeń w 
ilości nie mającej istotnego wpływu na środowisko. 
 
Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 

Projektowana inwestycja została zlokalizowana w bezpiecznej odległości od 
istniejących drzew i krzewów. 

W aspekcie realizacji sieci kanalizacynej położenie zwierciadła wód 
gruntowych nie odgrywa wpływu decydującego o szczególnych warunkach rozwiązań 
technicznych. 
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7.0. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest 
projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 
oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego; 

Planowana inwestycja leży na terenie nie objętym żadną z form ochrony 
przyrody, teren znajduje się poza obszarem ochrony konserwatorskiej. 

8.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub 
teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach 
terenu górniczego; 
Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
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INFORMACJA O BIOZ 
1. Podstawa prawna 

Niniejszą „informację o bioz” sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126). 

 

2. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora. 
- Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej obejmujący miejscowość Opoki 

gm.Aleksandrów Kujawski. 
 
3. Dane lokalizacyjne 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowy jednorodzinnej 
w miejscowości Opoki. Ulica, w których planowana jest budowa projektowanej kanalizacji 
deszczowej w pasie drogi jest o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej. 
Budowa kanału deszczowego jest prowadzona w pasie drogowym w granicy działki 
drogowej. 

 

4. Istniejące obiekty budowlane – uzbrojenie terenu 

Roboty pod niniejszą inwestycję będą prowadzone pod istniejącą nawierzchnią ulicy i prócz 
uzbrojenia podziemnego i oświetlenia ulicy nie ma innych obiektów budowlanych. 
W ulicach znajduje się następujące uzbrojenie: 

- wodociąg miejski mm wraz z przyłączami do budynków 
- linie telefoniczne 
- linie kablowe elektroenergetyczne 
- napowietrzna linia elektroenergetyczna. 
- kanalizacja sanitarna 
- Projektowana kanalizacja deszczowa 

 
5. Założenia programowe projektowanej zabudowy 

Zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z eksploatatorami sieci kanalizacyjnej, 
wymagane jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji deszczowej. 
 
6. Wykaz elementów podlegających rozbiórce lub adaptacji 

Rozbiórce podlega istniejąca nawierzchnia jezdni w pasie wykopu pod projektowane 
rurociągi i studnie rewizyjne. 
 
7. Elementy zagospodarowania 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarzają następujące elementy 
zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji: 
- wykop pod rurociąg szerokości 1,20 m i głębokości maksymalnie 3,0 m, 
- pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi) 
- składowanie materiałów do budowy (rur i kręgów studziennych). 
 
8. Informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji 

Podczas realizacji budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wystąpią 
następujące zagrożenia: 
- możliwość zasypania z powodu osunięcia ziemi źle zabezpieczonego wykopu, 
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- możliwość wpadnięcia do wykopu (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały 
okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), 

- możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych 
przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), 

- możliwość przygniecenia rurami w wykopie i na składowisku (dla ludzi, zwierząt i 
maszyn samojezdnych przez cały czas trwania robót w miejscu wykonywania prac i 
zapleczu budowy) 

 
9. Plac budowy – wydzielenie i oznakowanie 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 

kierownicy robót), 
- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany), 

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy). 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i 
usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
dostawcą (użytkownikiem). 
 
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

prowadzenia robót jak wyżej 

Fakt przystąpienia i prowadzenia robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 
i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych 
i ostrzegawczych w miarę możliwości podświetlanych. w celu zapobieżenia 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia należy: 
- wykopu wykonywać zgodnie z instrukcją wykonywania wykopów umocnionych, 
- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzęt i materiały związane z budową winny 

znajdować się tylko na placu budowy, 
- przejścia i przejazdy do posesji wykonane będą tylko kładkami tymczasowymi, poręcze 

wykonane zgodnie z wymogami, 
- zajęcie połowy pasa drogowego pozwoli na częściowy jednokierunkowy dojazd do 

poszczególnych posesji jak również do placu budowy, szczególnie w przypadku 
zagrożenia wypadkiem, pożarem, awarią lub innych zagrożeń, 

- należy zapewnić szybkie i bezawaryjne środki łączności oraz środki transportu przez cały 
okres trwania budowy, 

- należy wyznaczyć osobę z załogi odpowiedzialna za organizację w wypadku zagrożenia 
wypadkiem, pożarem, awarią lub innych zagrożeń zastępującą kierownika budowy w 
momencie jego nieobecności. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt 
zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
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Roboty związane z wykonaniem sieci rurociągów wraz z przyłączami należy prowadzić na 
wydzielonym i oznakowanym placu budowy tzn: 
- budowę należy prowadzić od początku do końca, czyli do przywrócenia nawierzchni do 

stanu pierwotnego, 
- przy założeniu jak wyżej tymczasowy ruch na ulicy będzie najmniej uciążliwy dla 

mieszkańców i ruchu tranzytowego, 
- z uwagi na zakres robót nie będą wymagane tymczasowe kładki i mostki, 
- należy ustalić niezbędny plac budowy zachowując możliwość dojazdu do poszczególnych 

posesji będących w strefie wykonywania robót, 
- plac budowy należy oznakować barierką z elementów stałych zabezpieczającą wejście na 

plac budowy i wpadnięcie do wykopu w sposób przypadkowy, 
- plac budowy należy oznakować tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem „PLAC 

BUDOWY – WSTĘP WZBRONIONY” i „GŁĘBOKIE WYKOPY” oprócz tablicy 
informacyjnej budowlanej, 

- plac budowy od zmierzchu do świtu należy oświetlić, a napisy ostrzegawcze jak wyżej 
winny być widoczne i czytelne, 

- na ulicach sąsiednich dojazdowych należy rozmieścić oznakowanie drogowe zgodnie z 
projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robót pracowników należy przeprowadzić 
przed rozpoczęciem prac łącznie ze szkoleniem o ochronie p.poż.. O przeprowadzeniu 
szkolenia pracowników kierownik robót dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. Prace szczególnie 
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych również inspektor 
nadzoru jakościowego. 
 
Szkolenie o ochronie przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót wskaże pracownikom miejsce zagrożeń 
pożarowych w trakcie wykonywania prac: 
- wykopy w pobliży linii elektroenergetycznych, 
- wykopy w pobliżu przewodów gazowych, 
- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu. 
Należy wskazać pracownikom sposób postępowania w wypadku pożaru, lokalizację sprzętu 
p.poż. oraz sposób jego użycia. Szkolenie powyższe należy przeprowadzić oprócz 
sezonowych szkoleń przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca będzie posiadał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy 
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
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personel wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny będzie za straty spowodowane przez 
pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
 
Powiązania prawne 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w.w. wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one wykonawcę. 
 
Ochrona własności publicznej i prawnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzona własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie 
gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania robót wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na pracę sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie 
może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska obciążają wykonawcę, 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót obciążają wykonawcę. 
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