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OŚWIADCZENIE

My, niŜej podpisani, stosownie do art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 07 lipca 1994 rok -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156/06 - poz. 1118, z poź. zm.) oświadczamy, Ŝe
niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:         mgr inŜ. Michał Grzyb
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/1938/PWOS/07 z dn. 20.12.2007r

Sprawdzający: mgr inŜ. Marcin Golonka
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Nr Ewid.: MAP/0211/PWOS/09
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania.

• Zlecenie inwestora.

• Mapa sytuacyjno - wysokościowa skala 1:500 oraz 1:1000.

• Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.

• Zapewnienie odbioru ścieków.

• Dokumentacja geotechniczna.

• Uzgodnienia.

2.2 Dane ogólne.
Teren objęty opracowaniem połoŜony jest w miejscowości Lubieszów, gmina

Bierawa, woj. opolskie w rejonie ulicy Bierawskiej, prowadzącej z Raciborza do Kędzierzyna
Koźla. Pod względem morfologicznym jest obniŜenie terenu w kierunku północno-
zachodnim. Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Lubieszów przebiega droga wojewódzka, od której odchodzą drogi lokalne /gminne/. WzdłuŜ
tych dróg lokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, usługi. Poza zabudową mieszkaniową
zlokalizowane są tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej bez moŜliwości zabudowy
oraz tereny łąk i pastwisk, zieleni łęgowej bez moŜliwości zabudowy. Przedsięwzięcie
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Lubieszów. Planuje się
wykonanie ciągów głównych, do których zostaną przyłączone kolektory o mniejszej średnicy
odbierające ścieki komunalne z poszczególnych gospodarstw domowych. Ponadto planuje
się wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w celu włączenia się do
projektowanej kanalizacji ciśnieniowej. Teren objęty przedmiotową inwestycją obejmuje
tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zielone pokryte roślinnością niską oraz ciągi
drogowe.

Na etapie realizacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko w sposób
krótkotrwały jedynie podczas budowy (hałas, ewentualne pylenie, emisja zanieczyszczeń
pyłowych od pracujących maszyn), a po jej zakończeniu wszelkie negatywne wpływy znikną.
Realizacja przedsięwzięcia występuje poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem
obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i
zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostałych form ochrony przyrody. Nie przewiduje się, aby działania realizowane w ramach
zamierzenia inwestycyjnego mogły istotnie oddziaływać na jakość i stan siedlisk oraz
gatunków, dla których wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000 w województwie
opolskim, a takŜe na spójność tych obszarów.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie są wyznaczone strefy ochronne ujęć
wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Obszar objęty wnioskiem znajduje się w obszarze, na którym standardy jakości
środowiska zostały przekroczone, jest to obszar całego powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
na terenie, którego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska stwierdził przekroczenia
norm dopuszczalnych stęŜeń benzenu, pyłu zawieszonego PM 10 oraz ozonu jako
zanieczyszczenia wtórnego. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ten obszar.
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W trakcie postępowania nie wpłynął Ŝaden wniosek, w którym kwestionuje się
zasadność zamierzenia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagroŜenie
wystąpienia powaŜnych awarii ani nie wymagało przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu kompletu przekazanych dokumentów stwierdzono, Ŝe budowa
kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Lubieszów korzystnie wpłynie na środowisko
poprzez likwidację istniejących często nieszczelnych szamb.

Technologia wykonania rurociągów tłocznych i studzienek kontrolnych gwarantuje
szczelność układów, a tym samym zapewni ochronę wód podziemnych i powierzchniowych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyŜowania z
sieciami: wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną, z drogami gminnymi, drogą
wojewódzką.

2.3 Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt sieci kanalizacji sanitarnej do zabudowań
mieszkalnych jednorodzinnych połoŜonych w miejscowości Lubieszów.

2.4 Warunki geologiczne i wodne.
W budowie geologicznej biorą udział utwory czwartorzędowe. W obniŜeniu dolinnym na
zachód od ulicy Bierawskiej zalegają osady akumulacji rzecznej. Osady rzeczne są
wykształcone w postaci mad gliniastych i pylastych, przewarstwionych glinami humusowymi,
namułami organicznymi i piaskami. MiąŜszość gruntów humusowych w dolinie waha się od
0,7 ÷ 3,0m. Osady piaszczyste akumulacji rzecznej są to piaski pylaste i drobne.

Mady występują bezpośrednio pod glebą i nasypami. Seria piaszczysta, miejscami
piaszczysto-Ŝwirowa występuje pod madami i zbudowana jest z piasków drobnych, średnich
miejscami z ziarnami Ŝwiru oraz pospółek – reprezentuje typ osadów wodnolodowcowych. 

Całość przykrywa cienka warstwa gleby, sporadycznie nasypów o przypadkowym
składzie.

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono występowanie wody
gruntowej związanej z partiami obniŜeń dolinnych. Warstwę wodonośną stanowi seria
piaszczysta (piaski drobne i średnie oraz pospółki).

Poziom wody nawiercono na głębokościach 3,0 i 4,6m p.p.t. tj. na rzędnych 172,80 ÷
169,20m n.p.m. Wody te znajdują się pod napięciem hydrostatycznym. Stabilizują na
rzędnych w granicach 171,00 ÷ 173,00m n.p.m. Ponadto, nawiercono w otworze nr 7 i 11
wodę gruntową o zwierciadle swobodnym na głębokościach 2,4 m (rzędna 171,40m n.p.m) i
2,0m (173,90m n.p.m) oraz w postaci sączenia na głębokości 2,0m (rzędna 171,90m n.p.m).
Wody te są alimentowane opadami infiltrującymi w podłoŜe. Lustro wody będzie
charakteryzować się zmiennymi wahaniami uzaleŜnionymi od stanu wód w ciekach i opadów
atmosferycznych. Zgodnie z kryteriami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 września 1998 r (Dz. U. Nr 126/98, poz. 839) inwestycję zalicza się
do I kategorii.

2.5 Trasa kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna lokalizowana jest na obrzeŜach zabudowy

mieszkaniowej w miejscowości Lubieszów. Sieć kanalizacji sanitarnej lokalizowana jest na

działkach prywatnych właścicieli, wzdłuŜ lub pod drogą wojewódzką i drogami gminnymi.

2.6 Sieć kanalizacji sanitarnej. 
Stan istniej ący.  Obecnie na terenie objętym opracowaniem planowana jest realizacja
uporządkowanego systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych z odprowadzeniem na
oczyszczalnię ścieków Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.
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 Na terenie miejscowości Lubieszów zgodnie z projektem sieci kanalizacji sanitarnej
(odrębne opracowanie firmy „PROJWES” s.c. Projektowanie i Usługi w InŜynierii Środowiska
pn: „Kanalizacja sanitarna miejscowości Solarnia i części Dziergowic wraz z tranzytowym
rurociągiem tłocznym” z lipca 2005r) została zlokalizowana przepompownia ścieków P2.
Obecnie ścieki sanitarne z zabudowań na terenie objętym opracowaniem odprowadzane są
do indywidualnych zbiorników na ścieki sanitarne. Istniejące zbiorniki na ścieki są wykonane
jako betonowe dwukomorowe, jednokomorowe lub z dwóch, trzech studni betonowych. Stan
techniczny zbiorników jest róŜny, zaleŜny od ilości lat uŜytkowania i ich eksploatacji.
Stan projektowany : Projektuje się sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzającą ścieki
sanitarne z zabudowań mieszkalnych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie
objętym opracowaniem zapewnia grawitacyjny spływ ścieków z zabudowań jednorodzinnych.
Sieć kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy
Ø200x5,9mm i Ø160x4,7mm typu cięŜkiego „S” pod jezdnią ulic oraz o średnicy
Ø200x4,9mm i Ø160x4,0mm typu średniego „N” w terenach nie obciąŜonych ruchem.

Na połączeniach i załamaniach projektowane są studzienki PE Ø1000mm,  PVC
Ø400mm oraz PVC Ø315mm jako kompletne, z włazami dostosowanymi do nawierzchni
zgodnie z obowiązującą normą. Zastosować włazy ryglowane. Projektowane studnie na
ścieki kanalizacji sanitarnej pozwolą na bezpośrednie podłączenie przyłączy. Po wykonaniu
sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy naleŜy istniejące zbiorniki na ścieki wyłączyć z
uŜytkowania lub zlikwidować. 

Rury kanalizacyjne PVC naleŜy układać w wykopie na podsypce, nadsypce i obsypce
z piasku grubości 10cm, następnie wypełnić wykop warstwą ochronną grubości 30cm z ziemi
pozbawionej kamieni, gruntem rodzimym w miejscach gdzie sieć projektowana jest w
terenach zieleni. Wypełnienie wykopu pod drogami naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniem
administratora ulic.

Do zabezpieczenia wykopów powyŜej zwierciadła wody wystarczy szalunek aŜurowy.
W miejscach wystąpienia wody gruntowej w wykopach, w trakcie prowadzenia prac
ziemnych moŜe nastąpić osuwanie się ścian wykopów pod naporem wody. W takim
przypadku konieczne jest zastosowanie pełnego szalunku i odpompowywanie wody.

W miejscach występowania gruntów niebudowlanych projektuje się wymianę gruntu
zgodnie z rysunkami na profilach oraz zapisami opinii geotechnicznej.
Przepompownia ścieków.
Ze względu na konfigurację terenu na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej projektowana
jest przepompownia ścieków „PŚ” (dz nr 276 obręb Lubieszów).
Została dobrana przepompownia ścieków typu - PS – IC 2 SW.210D.437.80/80 PB.P.120
firmy Instalcompact. Dopuszcza się zastosowanie innej o nie gorszych parametrach.
Charakterystyka przepompowni: Projektowana jest przepompownia ścieków typowa jako
kompletna, czyli wyposaŜona w układ pompowy umieszczony w obudowie, którą stanowi
cylindryczna komora z dnem, pokrywą i włazem. Płaszcz pompowni z polimerobetonu z
pokrywą z polimerobetonu i typowym włazem kanałowym Ŝeliwnym. Na pokrywie pompowni
jest montowana szafa sterowniczo – zasilająca. Typowa przepompownia ścieków posiada
wentylację grawitacyjną. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest poprzez wywiewki z
rur kanalizacyjnych z PVC o średnicy Ø110/160mm wyprowadzone ponad poziom terenu.
Pompownia będzie wyposaŜona w 2szt. pomp z wirnikiem otwartym VORTEX. Z uwagi na
obecność wód gruntowych naleŜy dociąŜyć dno celem zabezpieczenia przed wyporem.

Teren wokół przepompowni naleŜy ogrodzić siatką stalową ocynkowaną zawieszoną
na słupkach z rur stalowych ocynkowanych wysokości 1,50m o wymiarach w rzucie 4x4m. W
ogrodzeniu od strony wjazdu projektowana jest brama wjazdowa oraz obudowa pomiaru
elektrycznego. Układ zasilania przepompowni ścieków naleŜy zaprojektować za
pośrednictwem zasilania podstawowego współpracującego z zasilaniem rezerwowym –
agregat prądotwórczy w układzie SZR. W pompowni ścieków naleŜy równieŜ zaprojektować
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system sterowania i monitorowania pracy przepompowni ścieków w trybie on-line z
wykorzystaniem technologii GPRS przekazującego informacje do administratora sieci
kanalizacji sanitarnej. Teren przepompowni będzie oświetlony. Projekt zasilania
energetycznego stanowi odrębne opracowanie.

Rurociąg tłoczny: W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z przepompowni projektowany
jest rurociąg tłoczny z włączeniem poprzez studnię rozpręŜną do sieci kanalizacji sanitarnej.
Z przepompowni PŚ projektowany jest rurociąg tłoczny o średnicy Ø 90x5,1 PE80 PN7,5
SDR17. Rurociąg tłoczny naleŜy układać na wyrównanym podłoŜu podsypanym piaskiem o
warstwie grubości 10cm, obsypać i nadsypać piaskiem warstwą o grubości 10cm, następnie
wypełnić wykop warstwą ochronną z ziemi pozbawionej kamieni grubości 30cm. Wykop do
poziomu terenu naleŜy wypełnić zasypką gruntem rodzimym.
SkrzyŜowanie z drogą wojewódzką.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyŜowanie z drogą
wojewódzką nr 425 (Bierawa - Kuźnia Raciborska – Rudy). Przejście poprzeczne pod drogą
wojewódzką będzie wykonane bez naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni, pobocza,
rowów oraz skarp, przewiertem sterowanym w rurach ochronnych stalowych o średnicy
Ø323,9x8,0mm. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur Ø200x5,9mm PVC typu „S”.
Końce rur ochronnych zostaną wyprowadzone 1,0m poza granice pasa drogowego.
Minimalna głębokość będzie wynosić 1,5m licząc od rzędnej niwelety jezdni do wierzchu rury
ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu. Szczegółowe rozwiązania pokazano na załączonych
profilach.
SkrzyŜowanie z drogami gminnymi.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne i przyłączy występują skrzyŜowania z
drogami gminnymi. Przejścia poprzeczne przez drogi gminne o nawierzchni mineralno–
bitumicznej naleŜy wykonać metodą przewiertu sterowanego. W przypadku braku miejsca
metodą rozkopu z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego. Głębokość
posadowienia rur minimum 1,50m od góry rury do nawierzchni drogi. Przejścia przez drogi
gminne o nawierzchni Ŝwirowej naleŜy wykonać metodą przekopu w rurach ochronnych z
zasypem Ŝwirowym i odtworzeniem nawierzchni klińcowej i uwałowaniem.

Odbudowę nawierzchni przy realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
naleŜy zachować następujące warunki:

NaleŜy zasypać gruntem przepuszczalnym zagęszczając warstwami o grubości 20cm
pozostawiając miejsce na wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

◦ warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego lub pospółki grubości 60cm
stabilizowanego mechanicznie warstwami 20cm

◦ - warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego
mechanicznie grubości 20cm;
dla drogi o nawierzchni bitumicznej:

◦ - warstwa wiąŜąca z mieszanki bitumiczno- asfaltowej grubości 6cm na
szerokości wykopu;

◦ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5cm na całej szerokości jezdni;
dla drogi o nawierzchni Ŝwirowej i tłuczniowej:

◦ - nawierzchni z kamienia tłuczonego grubości 15cm.
Kolizje i skrzyŜowania - NaleŜy zachować normatywne odległości od istniejących
sieci przy prowadzeniu równoległym przewodów i skrzyŜowaniach. Roboty
ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem właścicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi
podziemne, krzyŜujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
SkrzyŜowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
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Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują skrzyŜowania z
kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi. W miejscu skrzyŜowania
istniejące kable naleŜy zabezpieczyć rurami Arota typu A58 PS   L = 3,0m 

2.7 Bilans ścieków  :  

ilość budynków ilość ścieków

Stan istniejący 180 4,9m3/h

Stan docelowy 370 10,0m3/h

2.8 Uwagi ogólne.

Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi Normami i Warunkami

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami

BHP. Przed realizacją naleŜy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej oraz pozostałymi uzgodnieniami.

 W trakcie realizacji naleŜy zwracać uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne: sieć

telekomunikacyjną, energetyczną oraz słupy energetyczne i telekomunikacyjne.

 Rury oraz studnie zastosowane do realizacji sieci i przyłączy powinny posiadać Polskie

atesty i certyfikaty.

2.9 Zestawienie średnic i długo ści projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

• Ø200 mm PVC - L = 5980,50m

w tym 82,0 m w granicach ewidencyjnych drogi wojewódzkiej nr 425;

• Ø160 mm PVC L =   997,50 m

• Ø90 mm PE (rurociąg tłoczny) L =   612,50 m

Razem: L = 7590,50 m

Projektował:       mgr inŜ. Michał Grzyb
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/1938/PWOS/07 z dn. 20.12.2007r
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