
OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2602C wraz z przepustem  

na odcinku ulicy Aleja 700-Lecia w Ciechocinku od km. 0+424  

do 1+176, leżącej na terenie gminy Raciążek.      

 

 I. PODSTAWA OPRACOWANIA  

1. Zlecenie Inwestora  

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 nr 1 i nr 2. 

3. Pismo nr DUDiM.4162.8.2015 z dnia 07.04.2015r. wydane przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie. 

4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IT.6733.6.2015 

z dnia 15.07.2015r. wydana przez Wójta Gminy Raciążek 

5. Pomiary w terenie. 

 
II. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  
 

1. Projektowane odwodnienie wykopów      
 

     W miejscach gdzie woda gruntowa może występować powyżej dna wykopów 

projektuje się wykonanie instalacji odwodnieniowych.  

     W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych i wymaganej 

depresji przyjęto odwodnienie igłofiltrami lub drenażem. Na odcinkach gdzie 

wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjęto 

odwodnienie igłofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m 

przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie występują grunty 

słabo przepuszczalne przyjęto odwodnienie drenażem. Ze względu na 

możliwość wystąpienia frakcji gliniastej igłofiltry wykonać w obsypce filtracyjnej. 

     Przyjęto odwodnienie dwustronne igłofiltrami, igły wykonać w obsypce 

filtracyjnej. Dla każdego zestawu igłofiltrów podłączona jest jedna pompa typu 

APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc  instalowana na działkę wynosi 8,0 KW. 

     Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzieć do rowów przydrożnych, 

odwodnieniowych. Do tego celu należy zamontować tymczasowy przewód 

tłoczny, stalowy Ø 150mm, o połączeniach kołnierzowych.  
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     Wszystkie igłofiltry wpłukiwane wewnątrz wykopu, ilość sprzętu powinna 

wystarczyć na obsadzenie dwóch działek roboczych. 

     Przejścia z robotami z jednej działki na drugą należy dokonywać w sposób 

płynny zasilanie pomp z tymczasowej linii zasilającej plac budowy. Należy 

przewidzieć rezerwowe zasilanie z agregatów prądotwórczych. 

      
UWAGA: 

     Wykopy wykonywać krótkimi odcinkami w celu zapewnienia utrzymania się 

leja depresji w granicach terenu budowy, wykopy wykonywać  i odwadniać                

w ochronie szczelnej obudowy, np. ścianki szczelnej z grodzic stalowych. 

Przyczyni się to do właściwego osuszenia wykopu przy krótkotrwałej minimalnej 

ingerencji w środowisko przyrodnicze. Taki system i założona technologia 

odwadniania zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 18.07.2001r. 

Prawo wodne – art. 122.1 p.5, art. 124 p.6) zwalnia z konieczności uzyskiwania 

pozwolenia wodnoprawnego na obniżenie poziomu wód gruntowych.    

 
2. Warunki gruntowo-wodne  

     Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne 

podłoża gruntowego wzdłuż trasy projektowanego kanału deszczowego stanowi 

odrębne opracowanie załączone do niniejszego Projektu Budowlano-

Wykonawczego.     

 
3. Kanalizacja deszczowa  

      Kanalizację deszczową proj. się z rur PVC SN8KN/m2 SDR 34 Ø 315mm               

łączonych na uszczelki gumowe na odcinkach:  

� od proj. studni kanalizacyjnej D20 do istn. studni kanalizacyjnej D10 

poprzez proj. studnie kanalizacyjne D19 D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11   

� od proj. studni kanalizacyjnej D9A do istn. rurociągu Ø 1000mm  poprzez 

proj. studnie kanalizacyjne D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2, proj. separator 

substancji ropopochodnych i studnię kontrolną D1              

     Sposób prowadzenia przewodów kanalizacji deszczowej oraz ich spadki, 

pokazano na załączonych do projektu profilach.   

 

 



 

  3 

   

   

 

     Studnie kanalizacyjne D20 D19 D18 D17 D16 D15 D14 D13 D12 D11 D9A D9 D8 D7 D6 

D5 D4 D3 D2 D1 (studnia kontrolna) wykonać z kręgów żelbetowych dn. 1200mm 

zgodnie z PN-EN 1917:2002.   

     Studnie wykonać z betonu wibroprasowanego B35, wodoszczelnego W8, 

mrozoodpornego F=150 o nasiąkliwości do 5%. Ściany studni zaizolować 

zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg).  

     Studnie przykryć płytami pokrywowymi żelbetowymi na pierścieniach 

odciążających z włazami z żeliwa szarego typu ciężkiego D 400KN.  

    Dolną cześć studni proj. się wykonać jako monolit, w którym umocowane są 

mufy przyłączeniowe do rur. W celu uszczelnienia połączeń między kręgami 

należy stosować uszczelki – zamontowane fabrycznie.  

     Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do proj. terenu.      

Studnie kanalizacyjne wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-

499-1. Przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne 

typowe  z PCV uszczelniane uszczelką gumową. 

   Proj. studnię kanalizacyjną D1 proj. się jako studnię kontrolną do poboru 

próbek ścieków deszczowych wg opisu jw.  

    Proj. kanalizację deszczową Ø 300mm należy włączyć do istn. rurociągu                 

Ø  1000mm poprzez proj. opaskę przyłączeniową Ø 1000/300mm.   

 
UWAGA: 

     Istniejącą kanalizację deszczową dn. 300mm na odcinku od rurociągu 

dn. 1000mm do studni kanalizacyjnej D10 należy przebudować, zachowując 

minimalne spadki. Włączenie kanału podlegającego przebudowie należy 

wykonać w dno rurociągu dn. 1000mm.      

    Przebudowie podlega studnia kanalizacyjna D10, separator substancji 

ropopochodnych i studnia kontrolna.      

      Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny                          

z kierunkiem określonym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od 

odbiornika. Zapewni to prawidłowy spadek kanałów i właściwe 

odwodnienie prowadzonych prac.      
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4. Przyłącza kanalizacji deszczowej  

      Przyłącza kanalizacji deszczowej proj. się z rur PVC SN8KN/m2 Ø 200mm               

łączonych na uszczelki gumowe.  

     Przewody kanalizacji deszczowej dn. 200mm włączyć do proj. kanału 

deszczowego Ø 300mm bezpośrednio do proj. studni kanalizacyjnych.  

      Włączenia przykanalików deszczowych do proj. studni kanalizacyjnych 

wykonać wg wariantu A lub B zgodnie z zał. do Projektu Budowlano-

Wykonawczego rysunkami szczegółowymi.    

     Przejścia kanałów przez ściany studzienki wykonać jako szczelne typowe               

z PCV uszczelniane uszczelką gumową. 
 

UWAGA: 

   Istniejące odwodnienie ul. Alei 700-Lecia podlega likwidacji poprzez 

demontaż.   

Tab. 1 Tabelaryczne zestawienie przykanalików i wpustów deszczowych  
 

Rzędne 
Lp. 

Nr 
wpustu 

Długość 
kanału 
(m) 

Spade
k 

(‰) 

Średnic
a kanału 

(mm) 

Typ 
włączenia R1 R2 R3 R4 R5 

1 1 3,5 min. 5 200 A 45,12 44,14 43,14 44,12  
2 2 3,5 min. 5 200 A 45,12 44,14 43,14 44,12  
3 3 2,0 min. 5 200 A 45,31 44,01 43,01 43,99  
4 4 2,5 min. 5 200 A 45,31 44,01 43,01 43,99  
5 5 2,5 min. 5 200 A 45,50 44,10 43,10 43,95  
6 6 2,5 min. 5 200 A 45,50 44,10 43,10 43,95  
7 7 2,0 min. 5 200 A 45,69 44,29 43,29 43,91  
8 8 2,5 min. 5 200 A 45,69 44,29 43,29 43,91  
9 9 2,5 min. 5 200 A 45,65 44,25 43,25 43,87  
10 10 2,5 min. 5 200 A 45,65 44,25 43,25 43,87  
11 11 2,0 min. 5 200 B 46,08 44,68 43,68 44,67 43,83 
12 12 2,5 min. 5 200 B 46,08 44,68 43,68 44,67 43,83 
13 13 3,0 min. 5 200 B 46,21 44,82 43,82 44,80 43,79 
14 14 3,5 min. 5 200 B 46,21 44,82 43,82 44,80 43,79 
15 15 2,0 min. 5 200 B 46,16 44,76 43,76 44,75 43,70 
16 16 2,5 min. 5 200 B 46,16 44,77 43,77 44,75 43,70 
17 17 2,5 min. 5 200 B 46,06 44,67 43,67 44,65 43,61 
18 18 3,0 min. 5 200 B 46,06 44,67 43,67 44,65 43,61 
19 19 5,5 min. 5 200 B 46,18 44,78 43,78 44,75 43,54 
20 20 5,0 min. 5 200 B 46,18 44,78 43,78 44,75 43,54 
21 21 3,0 min. 5 200 A 46,36 44,96 43,96 44,43  
22 22 3,5 min. 5 200 A 46,36 44,96 43,96 44,43  
23 23 3,5 min. 5 200 A 46,55 45,15 44,15 44,58  
24 24 3,5 min. 5 200 A 46,74 45,34 44,34 44,71  
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25 25 3,5 min. 5 200 A 46,74 45,34 44,34 44,71  
26 26 2,5 min. 5 200 A 46,87 45,47 44,47 44,85  
27 27 2,5 min. 5 200 A 46,87 45,47 44,47 44,85  
28 28 3,5 min. 5 200 A 47,05 45,65 44,65 45,07  
29 29 3,5 min. 5 200 A 47,05 45,65 44,65 45,07  
30 30 5,0 min. 5 200 A 47,48 46,08 45,08 45,55  
31 31 5,0 min. 5 200 A 47,48 46,08 45,08 45,55  
32 32 3,5 min. 5 200 B 47,68 46,28 45,28 45,64  
33 33 3,5 min. 5 200 B 47,68 46,28 45,28 45,64  
 

5. Wpusty deszczowe 

      Odwodnienie nawierzchni ulicy Aleja 700-Lecia nastąpi poprzez wpusty 

przykrawężnikowe boczne z osadnikami gł. 1,0m, które należy wykonać zgodnie              

z zał. do Projektu Budowlano-Wykonawczego rysunkiem szczegółowym.    

     Wpusty deszczowe proj. się wykonać jako monolityczne z betonu B35 

zgodnie z załączonym do P.B. rysunkiem. Studzienkę wpustu wykonać z rur 

żelbetowych z wykorzystaniem rur pośrednich 500/1000mm, 500/750mm, 

500/500mm, 500/350mm z uwzględnieniem głębokości wpustu deszczowego.   

     Ściany wpustów zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym                

na zimno. Płyty nastudzienne wpustów osadzić  na pierścieniach odciążających 

dn. 960x250mm oraz na pierścieniach utrzymujących dn. 960x150mm.  

     Rzędne posadowienia wpustów należy dostosować do istn. terenu. Wpusty 

deszczowe wyposażyć w żeliwne wpusty ściekowe boczne, klasy D400. 

Przejście kanałów Ø 200mm przez ściany studzienek wykonać jak szczelne 

typowe przejścia  z PCV uszczelniane uszczelką gumową. 

 
6. Obliczenia hydrauliczne 
 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z powierzchni szczelnej 

powinny być oczyszczone w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu min. 15 

[l/s x ha]. 

Ilość ścieków opadowych, które powstają przy spływach z powierzchni 

obliczono wg wzoru: 

Q= q x F x ψ  [l/s x ha] 

Ze względu na powierzchnię mniejszą niż 1ha pominięto współczynnik 

opóźnienia gdzie: 

Q - ilość wód opadowych wyrażona w [l/s x ha], 
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q - natężenie deszczu miarodajnego = 15 [l/s x ha], 

F - powierzchnia zlewni [ha], 

ψ - współczynnik spływu równy 0,85 dla nawierzchni asfaltowych 

Tereny utwardzone: 0,36ha (3600m2)  

Qdeszcz.= 15 x 0,3600 x 0,85= 4,59 [l/s] 

Qnaw.= 131 x 0,3600 x 0,85 = 40,09 [l/s] 

Średnią roczną objętość opadu obliczono ze wzoru: 

Qśr.a= F[m2]xP[m]xψ = 3600 x 0,550 x 0,85= 1683,00[m3/rok] 

Maksymalną roczną objętość opadu obliczono ze wzoru: 

Qmax.a=F[m2]xP[m]xψ= 3600 x 0,800 x 0,85 = 2448,00[m3/rok] 
gdzie: 

P- średni roczny opad, Pśr. = 550 mm, Pmax.=800 mm (tutaj w zależności od 

wielkości opadu rocznego, który można sprawdzić w programie ochrony 

środowiska danej gminy lub powiatu) 

Opad nawalny trwa 10 lub 15 minut, dlatego Qmax.h przyjęto równe 

deszczowi trwającemu 10 minut: 

Qmax. h= 0,04009 [m3/s] x 60 [s] x 10 [min] = 24,05 [m3/h] 

Qśr.d. = Qśr.a/365 = 1683,00 [m3/rok] / 365 = 4,61 [m3/d] 

365 to ilość dni w roku.  
 

7. Separator substancji ropopochodnych  
 
     Do oczyszczania odprowadzanych wód opadowych i roztopowych                         

z nawierzchni ulicy Aleja 700-Lecia dobrano separator substancji 

ropopochodnych 10/100 o następujących parametrach technicznych:  

� przepływ separatora Q=10/100l/s 

� dopływ/odpływ – DN 300mm 

� wymiary Dw=200mm, Hw=1730mm, Amin = 1090 

� rzeczywista pojemność części osad. – 2100dm3 

� pojemność magazynowania  oleju -150dm3 

� masa całkowita – 9500kg  

   Separator lamelowy z osadnikiem 10/100/2000 to urządzenie, którego 

konstrukcja umożliwia oddzielenie substancji ropopochodnych poprzez 

wykorzystanie procesów flotacji i sedymentacji.  
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     Stosowany jest do oczyszczania ścieków ze zlewni miejskich, drogowych                 

i obiektowych (wyloty miejskich kolektorów deszczowych). Separator jest 

zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim                     

w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania .  

    Separator został przebadany przez Jednostkę Notyfikowaną i jest zgodny              

z normą PN-EN 858-1 oraz posiada oznakowanie CE. 

  
Budowa separatora substancji ropopochodnych  
 
     Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych 

elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego 

C35/45, C40/50 lub C45/55 wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, 

mrozoodpornego F-150. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie                       

z Aprobatą Techniczną ITB, Aprobatą Techniczną IBDiM oraz Aprobatą 

Techniczną IK. W zależności od lokalizacji separatora stosowane są włazy 

żeliwne, żeliwno-betonowe lub przykrycia PE-HD odpowiednio do wymaganej 

klasy obciążeń A15, B125, C250, D400. W celu dostosowania wierzchu 

pokrywy separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę                 

z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu. Wlot i wylot 

standardowo umieszczone są w osi separatora. Możliwe jest jednak odchylenie 

osi wlotu i wylotu jak również podłączenie kilku wlotów. Wnętrze separatora 

podzielne jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową.  

   Komora separacji standardowo wyposażona jest w pakiet lamelowy 

wspomagający separację grawitacyjną. Część osadowa znajduje się                         

w pierwszej i drugiej komorze pod pakietem lamelowym.  

 
Eksploatacja separatora substancji ropopochodnych 
 
     Czyszczenie separatora może odbywać się w powierzchni terenu i nie 

wymaga schodzenia do wnętrza urządzenia. Pakiet lamelowy jest elementem 

demontowanym wyposażonym w uchwyt umożliwiający wyciągnięcie na 

zewnątrz separatora i może być używany wielokrotnie. Kontrole stanu 

technicznego urządzenia należy wykonywać raz na rok. Kontrole ilości 

zgromadzonych zanieczyszczeń wykonuje się raz na pół roku.     
 



 

  8 

   

   

 

Przygotowanie podłoża i posadowienie  

    Sposób posadowienia korpusu separatora w gruncie powinien być określony 

w dokumentacji technicznej. W przypadku: 

� gruntów nośnych – dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu można 

przygotować wykonując podbudowę grubości 10cm z betonuC8/10, 

względnie usypując warstwę grubego żwiru lub pospółki grubości min. 

10cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz stopnia 

zagęszczenia zgodnie z projektem  

� wysokiego poziomu wód gruntowych – sposób posadowienia powinien 

uwzględniać możliwość wyporu studni. W sytuacji, gdy siła wyporu 

przewyższa ciężar pustej studni, należy wykonać odsadzkę 

przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy ją zakotwić. 

Posadowienie elementów studni powinno odbywać się z zachowaniem: 

określonej kolejności, właściwych rzędnych, katów wlot – wylot, 

pionowości konstrukcji.   
 
   
III. WYKONAWSTWO ROBÓT 

1. Roboty ziemne 

    Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu trasy kanalizacji deszczowej, 

przyłączy kanalizacji deszczowej. W trakcie robót ziemnych przestrzegać 

obowiązujących warunków technicznych, bhp oraz norm. 

    Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy 

wykonać przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji istniejącego 

uzbrojenia podziemnego, m.in. istn. sieci wodociągowej dn. 300mm,                      

w rejonie włączeń do istn. rurociągu dn. 1000mm, przy udziale 

przedstawiciela MPWiK w Ciechocinku. Przekopy próbne wykonać ręcznie. 

Generalnie całość robót wykonywać w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie                

z pełnym szalowaniem ścian wykopów. Istn. uzbrojenie podziemne krzyżujące 

się z trasą wykopów zabezpieczyć przez obudowanie i podwieszenie. Projekt 

nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania 

ewentualnych kolizji proj. kanałów z sieciami uzbrojenia podziemnego.  
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     Kolizje takie nie powinny wystąpić. W przypadku jednak wystąpienia takiej 

kolizji rozwiązania te zarówno sytuacyjne jak i wysokościowe (o ile zaistnieje 

taka potrzeba) przedstawione będą w trybie nadzoru autorskiego. 
 

2. Umocnienie wykopów  
 
    W projekcie przewidziano umocnienie ścian wykopów do głębokości 3,0m 

palami szalunkowymi – wypraski stalowe KS-3,25.  

 
3. Roboty montażowe 
 
    Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami 

technicznymi „Roboty budowlano-montażowe cz. II. Instalacje sanitarne                               

i przemysłowe”  

    Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu 

podłoża, zagęszczeniu podsypki z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego. Po przygotowaniu i uformowaniu podłoża można przystąpić do 

robót montażowych. Złącza na przewodach kanalizacji deszczowej wykonywać                       

z zastosowaniem uszczelki gumowej fabrycznej, a rurę wprowadzając do 

kielicha, bosym końcem „do oporu”. Należy dokonać każdorazowo sprawdzenia 

prawidłowego przylegania uszczelki do rury na całym jej obwodzie.  

      W ramach robót montażowych należy wykonać również obsypki ochronne 

rur oraz podbicie boków przewodów. Obsypki ochronne rur wykonywać ręcznie 

z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego. Celem utrzymania stopnia 

zagęszczenia obsypki kolejne jej warstwy układać i zagęszczać po uprzednim 

rozszalowaniu przydennej strefy ścian wykopu. Obsypkę ochronną wykonywać 

do wysokości 15cm powyżej wierzchu rury.  

 
UWAGA: Dokładność wykonania i zagęszczenia obsypki ma zasadnicze 
znaczenie dla wytrzymałości rur. 

 
4. Zasypka wykopów 
 
     Pozostałą część zasypki powyżej warstwy ochronnej należy wykonywać 

ręcznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopów umocnionych.  

 

 



 

  10 

   

   

 

     Zasypkę rur pod drogami i chodnikami prowadzić zgodnie z wytycznymi 

Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie.               

Nie zasypywać wykopów gliną, gruzem, kamieniami.   

 

IV. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI 

1. W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące 
normy i instrukcje dla kanalizacji deszczowej: 
 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                       

i badania przy odbiorze 

2. PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne                  

i definicje 

5. PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

6. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

7. PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 

8. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja  

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

10. PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie    

wykonania i badania przy odbiorze, 

11. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu, 

12. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja  

13. PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do  podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej –  

niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności.  

14. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – 

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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V. UWAGI  DLA  WYKONAWCY 

1. Wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej               

dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych 

odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.            

2. Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych 

w:„Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -

montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp. 

3. Przed przystąpieniem do robót należy  zawiadomić  użytkowników 

istniejącego  uzbrojenia  podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót. 

4. Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać 

wraz  z barierami ochronnymi.  

5. Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy, które                        

te urządzenia eksploatują. 

6. Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż           

i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić. 

7. Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji deszczowej            

przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzowania służbie geodezyjnej,                    

a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru. 

8. Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii 

robót lub nieznanych w czasie proj. warunków miejscowych, będą  

uzgodnione bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem                 

i Inspektorem Nadzoru. 

9. Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

10. Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   

PN - 83  /  8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody 

wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”. 

11. Roboty ziemne prowadzić w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z pełnym 

szalowaniem ścian wykopów wypraskami stalowymi. 

12. Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się               

z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających Projekt Budowlany.  



 

  12 

   

   

 

 
Wykaz właścicieli działek przez które przebiega inwestycja 

 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C wraz z przepustem  
na odcinku ulicy Aleja 700-Lecia w Ciechocinku od km. 0+424  

do 1+176, leżącej na terenie gminy Raciążek” 
 

Lp. Właściciel- władający 
Numer 
działki 

Adres do korespondencji 

1. 
Gmina Miejska 
Ciechocinek    

2366 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 19 

2. Zarząd Dróg Powiatowych 294/2 
87-700 Aleksandrów Kujawski, 

Odolion, ul. Szosa Chełmińska 22 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 
     Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ulicy 

Aleja 700-Lecia w Ciechocinku od km. 0+424 do 1+176, leżącej na terenie 

gminy Raciążek.      

2.Nazwa inwestora oraz jego adres 
 

Powiat Aleksandrowski  

ul. Słowackiego 8 

87-700 Aleksandrów Kujawski      
 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 
 

Jan Kretkowski 

ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka 

87-103 Toruń 
 

II. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów. 
 

     Projektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2602C wraz z przepustem na 

odcinku ulicy Aleja 700-Lecia w Ciechocinku od km. 0+424 do 1+176, leżącej na 

terenie gminy Raciążek.      

Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji 

deszczowej,  

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez 

przekopy poprzeczne, 

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na 

odwóz, 
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- odwodnienie wykopów, 

- szalowanie wykopów; 

- montaż kanalizacji deszczowej, 

- montaż przyłączy kanalizacji deszczowej, 

- montaż separatora substancji ropopochodnych,  

- inwentaryzacja geodezyjna; 

- odbiór techniczny; 

- zasyp ręczny i mechaniczny przewodów,  

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

W pasie prowadzonych robót występuje: 

- sieć wodociągowa Ø 100mm 

- kanalizacja deszczowa Ø 300mm, 

- przyłącza kanalizacji deszczowej Ø 100mm, 

- kable telefoniczne  

- rurociąg betonowy Ø 1000mm 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 

    Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące 

elementy zagospodarowania terenu: 

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m, 

- montaż rur kanalizacyjnych, 

- montaż studni kanalizacyjnych,  

- montaż separatora substancji ropopochodnych,  

- istn. uzbrojenie podziemne. 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 
podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
 

   Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia: 

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi; 

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 
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- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu; 

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego. 

 

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  
 

     Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie 

bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy 

przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

     Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być 

określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich 

zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców                  

z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).  

    Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien 

zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe 

nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy. 

    Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej 

ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty 

ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa                   

i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.  

    Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.     

    

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

    Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia 

robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym 

zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się 

niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami.  


