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Oświęcim, dn. 11.2020r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

 Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany polegający na: 

budowie parkingu , utwardzonych dróg i placu, altany śmietnikowej ,fundamentu pod 

szlaban, zewnętrznej pozabudynkowej instalacji en. elektrycznej, rozbudową 

instalacji kanalizacji deszczowej na działce nr 1238/125 w Oświęcimiu  przy  ul. 

Chopina, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, jednostka ewidencyjna 

121301_1 Oświęcim –miasto, obręb ewidencyjny 0001 Oświęcim dla inwestora: 

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu ,32-600 Oświęcim ul. Garbarska 

1, w zakresie kanalizacji deszczowej, został  wykonany w zgodzie  z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 
Podpis projektanta: 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

- zalecenia inwestora, 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- obowiązujące przepisy i normy. 

2. Zakres opracowania. 

Niniejszym opracowaniem objęty jest projekt rozbudowy instalacji kanalizacji deszczowej 
dla odwodnienia planowanego terenu utwardzonego  1238/125 w Oświęcimiu  przy ul. 
Chopina. 

3. Dane ogólne. 

Wody opadowe zbierane będą z planowanej powierzchni utwardzonej za pomocą 

studzienek kanalizacyjnych z wpustami ulicznymi i odprowadzane będą do istniejącej 

instalacji kanalizacji deszczowej na działce inwestora poprzez istniejącą kanalizacyjną.    

4. Instalacja kanalizacji deszczowej. 

4.1. Opis instalacji kanalizacji deszczowej. 

 Kanalizację deszczową projektuje się z rur PCV Ø 160x4,7mm SDR 32 łączonych na 

kielichy z uszczelką gumową odpornych na działanie wielu substancji chemicznych i 

korozyjne działanie wód gruntowych o sztywności obwodowej 8 kN/m2, zgodnych z normą 

PN-EN 1401-1:1999 np. firmy Wavin. Przewody prowadzić zgodnie z załączonymi 

rysunkami, ze spadkiem min. 1,5%. W przypadku prowadzenia przewodów kanalizacyjnych 

powyżej strefy przemarzania gruntów należy zastosować docieplenie np. keramzytem 

budowlanym.  

 Wody opadowe z planowanego terenu utwardzonego będą zbierane za pomocą 

studni z zabudowanymi wpustami ulicznymi. Wpięcie projektowanej instalacji przewidzieć  do 

istniejącej studni kanalizacyjnej. Głębokości i spadki dopasować do stanu projektowanego na 

budowie.  

W miejscach skrzyżowania przyłącza z istniejącą i projektowaną infrastrukturą 

podziemną i niezachowaniu normatywnych odległości należy zapewnić rury ochronne na 

przewodach znajdujących się powyżej. Prace ziemne należy prowadzić metodą wykopową z 

zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury podziemnej.   

4.2. Obliczenia-bilans wód opadowych dla wiaty. 
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Q = F · φ · ψ · q [l/s] 

gdzie: 
F – wielkość powierzchni odwadnianej [ha] 
φ - współczynnik opóźnienia, uwzględniający retencję terenową i kanałową, przyjęto φ = 1,0 

ψ - współczynnik spływu, zależny od rodzaju powierzchni, y =0,7- kostka brukowa,  
q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s×ha], 

Do obliczeń przyjęto natężenie deszczu miarodajnego q=152 dm3/s·ha dla występowania deszczu 
nawalnego trwającego 15 min, prawdopodobieństwo 50%. 

 

Dla powierzchni dachowych: 

F=0,0706 ha 

Q1 = 0,0706 · 1,0 · 0,7 · 152 = 7,51 l/s 

 

Maksymalna godzinowa ilość odprowadzanych ścieków opadowych:  

Σ Q15min = 7,51· 900 = 6 759,00 l/15min = 6,8 m3/15min  

Σ Qhmax = 6,8· 4 = 27,20m3/h 

 

Maksymalna roczna ilość odprowadzanych ścieków opadowych wynosi: 

 

Qamax = F · φ · ψ · H [m3/rok] 

 
gdzie: 

F – wielkość powierzchni odwadnianej [m2]  
φ - współczynnik opóźnienia, uwzględniający retencję terenową i kanałową, przyjęto φ = 1,0, 

ψ - współczynnik spływu, zależny od rodzaju powierzchni, y= 0,7 –kostka brukowa, 
H – max. roczna suma opadów na jednostkę powierzchni [mm], H=850 mm = 0,85 m3/m2. 

 

Qamax = 706 · 1,0 · 0,7 · 0,85 =  42 007,00 m3/rok 

 

Średnia roczna ilość odprowadzanych ścieków opadowych wynosi: 

 

Qaśr = F · φ · ψ · H [m3/rok] 

 
gdzie: 

F – wielkość powierzchni odwadnianej [m2]  
φ - współczynnik opóźnienia, uwzględniający retencję terenową i kanałową, przyjęto φ = 1,0, 

ψ - współczynnik spływu, zależny od rodzaju powierzchni, y =0,7 –kostka brukowa, 
H – średnia roczna suma opadów na jednostkę powierzchni [mm], H=700 mm = 0,70 m3/m2. 

 

Qaśr = 706 · 1,0 · 0,7 · 0,7 =  345,94 m3/rok 

Średnia dobowa ilość odprowadzanych ścieków opadowych wynosi: 

Qdśr = Qaśr : 190 [m3/d] 

Qdśr = 345,94 : 190= 1,82 m3/d 
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4.3. Odległości rurociągu od innego typu uzbrojenia podziemnego w 
przypadku równoległego ułożenia. 

 
W przypadku prowadzenia przyłącza kanalizacyjnego równolegle do innego typu 

uzbrojenia podziemnego należy zachować minimalne odstępy między ich zewnętrznymi 

ścianami: 

− 0,7 m od kabla energetycznego 
− 1,0 m od gazociągu niskiego i średniego ciśnienia 
− 0,8 m od kabla teletechnicznego 
− 1,5 m od przewodu wodociągowego 
− 2,0 m od skrajni słupa elektrycznego 
− 1,0 m od granicy działki. 

 

4.4. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materiały i zalecenia 

wykonawcze. 

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. Inną kolejność robót wykonawca może 

przyjąć na koszt i ryzyko własne. Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale 

odwodnionym.  

W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji, rozwiązania te, zarówno sytuacyjne jak                    

i wysokościowe należy rozwiązać na budowie.  

5. Wykonawstwo robót ziemnych. 

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 
− warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki 
− warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

 
Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy 

ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz 

rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, 

etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 

rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.  

Obsypkę piaskiem należy przeprowadzić 20cm ponad wierzch rurociągu. Całość 

zasypek prowadzić z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu zagęszczającego. Wykopy 

zagęszczać do wskaźnika IDmin =1,00. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki 

badań wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym wystąpią znaczne 

nadwyżki ilości mas ziemnych.  
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Grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora,  

a na wysypie starannie rozplantować w sposób uzgodniony z inwestorem.  

6. Uwagi końcowe. 

− wszystkie zmiany rozwiązań, które mogą być wprowadzone w czasie wykonawstwa 

należy uprzednio uzgodnić z projektantem i inwestorem, 

− całą instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

− po zakończeniu robót montażowych przyłączy sanitarnych należy je poddać próbom 

szczelności. Zgodnie z warunkami określonymi j. w.,  

− po przeprowadzeniu i zakończeniu prób przewidywanych dla poszczególnych instalacji 

należy dokonać odbioru końcowego w obecności przedstawicieli (generalnego 

wykonawcy, inwestora, użytkownika, odbiorcy ścieków), 

− przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie i pod  

nadzorem użytkownika istniejącego uzbrojenia. 

7. Wykaz norm i instrukcji. 

W opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano następujące normy  

i instrukcje dla kanalizacji: 

• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

• PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
• PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 
• PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko 
• PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze 
• PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
• ISO 4435:1991 Rury i łączniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji 

odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, T- II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987. 
 

 
 

 


