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1.  Materiały wyj ściowe  
Opracowanie  projektu  budowlanego oparto na następujących materiałach wyjściowych :  
  -  Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Domaszowice (Uchwała Rady Gminy Nr XXIII.166.2013 z dnia 23.05.2013 r.)   
  - Koncepcja programowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Domaszowice (oprac. BPWiK „NEUSTEIN“ - 2012 r.) 

-  Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla wsi Domaszowice (oprac. WBP Zabrze  Zabrze ul. Pawliczka - 2009 r.) 

-  Decyzja pozwolenia na budowę Nr AB-7358-33/31/2009 z dnia 10.09.2009 r. 

-  Decyzja o środowisk. uwarunk. zgody na realizację przedsięwzięcia Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-0126/09md z dnia 02.07.2009 r. 

  -  Dokumentacja badań geotechnicznych   (oprac. GEOTAG Wrocław - 2008 r.) 

  -  Mapy syt.-wys. w skali 1:1000  

  -  Obowiązujące przepisy i zarządzenia 

2.  Przedmiot i zakres inwestycji  

           Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-
grawitacyjnej dla miejscowości Domaszowice   gm. Domaszowice. 

W 2009 r. na zlecenie WiK Namysłów opracowany został przez firmę WBP Zabrze projekt kanalizacji 
sanitarnej dla w/w zakresu w układzie grawitacyjnym.  
Z uwagi na duże koszty realizacji  i brak dofinansowania ze środków UE przedmiotowej kanalizacji do 
chwili obecnej nie zrealizowano 

Aktualnie Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Domaszowice i kanalizację dla wsi Domaszowice 
projektuje się w układzie ciśnieniowym z dwoma pompowniami sieciowymi oraz grawitacyjne 
odprowadzenie ścieków z osiedla 40-lecia i kilku domów jednorodzinnych przy ul. Sportowej i Głównej. 
Trasy rurociągów kanalizacyjnych w większości pozostawiono jak w projekcie pierwotnym z niewielkimi 
zmianami wynikłymi głównie ze zmiany technologii wykonania kanalizacji. 

W celu przetłoczenia odbieranych ścieków sanitarnych z miejscowości Domaszowice do istniejącej 
oczyszczalni w Namysłowie konieczne jest wykonanie przejścia rurociągu tłocznego ścieków pod 
torami PKP nr 143 relacji  Kalety – Wrocław Mikołajów w km. 94 + 023 , oraz wykonanie 4 przejść 
rurociągów tłocznych ścieków pod drogą krajową nr 42. Ponadto w celu odbioru ścieków z kilku 
budynków zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej należy ułożyć przyłącza i rurociąg kanalizacyjny w 
drodze i na działkach będących we władaniu PKP (działki nr 289/6, 289/1, 289/2) 
Przejście pod torami PKP przebiegać będzie przez działkę nr 289/7 ark. mapy 1 (obręb Domaszowice) 
będącej w zarządzaniu PKP PLK S.A w Warszawie,   00-973  Warszawa   ul. Szczęśliwicka 62. 
Przejścia pod drogą krajową nr 42 na terenie wsi Domaszowice przebiegać będą przez działkę nr 290, 
ark. mapy 1. 
 
Zakres opracowanego projektu budowlanego dotyczący wykonania  przejścia pod 
lini ą kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w km. 94 + 023 , ułożenia 
2 przyłączy i rurociągu tłocznego ścieków na terenie PKP oraz wykonania 4 przejść 
pod drogą krajową nr 42  obejmuje : 

                   Przejście pod linią kolejową nr 143 

 - wykonanie przewiertu sterowanego rury ochronnej PE φ 225/13,4 mm                           L = 42,4 m 
-  ułożenie w rurze ochronnej rurociągu tłocznego ścieków PE φ 110 mm                          L = 42,4  m  
-  ułożenie w drodze na terenie PKP odcinka rurociągu tłocznego ścieków PE φ 110 mm  L = 24,6 m  

                   Przejście pod drogą krajową nr 42 

Przejście nr 1 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 180/10,7 mm,  L = 20 m  (dla rury przewodowej PE φ 90 mm) 

Przejście nr 2 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 110/6,6 mm ,  L = 17 m  (dla rury przewodowej PE φ 40 mm) 

Przejście nr 3 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 140/8,3 mm ,   L = 20 m  (dla rury przewodowej PE φ 63 mm) 

Przejście nr 4 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 180/10,7 mm,  L = 21 m (dla rury przewodowej PE φ 90 mm) 



Projekt budowlany „Kanalizacja  sanitarna ciśnieniowa dla wsi Domaszowice - część II”    gm. Domaszowice                       - 5 - 

                „NEUSTEIN‘’ s.c. Biuro Projektów Wodociągów  i  Kanalizacji  
           45-417  Opole ul. Pomarańczowa 22   tel.  77 544 12 98,    kom.  509 255 415                                                

    Ułożenie sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie PKP przy dworcu kolejowym 

-  ułożenie w drodze na terenie PKP odcinka rurociągu tłocznego ścieków PE φ 50 mm  L = 52,0 m 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 50 mm L = 105,0 m do budynku nr 24 (wykupiony od PKP) 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 40 mm L = 2,0 m do budynku nr 22 (wykupiony od PKP) 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 40 mm L = 9,0 m do budynku nr 20 (stacja kolejowa) 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 40 mm L = 18,0 m do budynku nr 20 (mieszkania PKP) 

-  montaż pompowni przydomowych z 1 pompą w zbiorniku PE φ 800 mm  - kpl. 2 

3.  Bilans ilo ści ścieków  
     Bilans ścieków dla  wsi  Domaszowice wykonano w opracowanej w 2012 r. „Koncepcji............”.  
Obliczona perspektywiczna ilość ścieków (2040 r.)  przedstawia się następująco :  

 
L.p. 

 
W i e ś 

Mieszkańcy 
mk 

Ilość ścieków 
qi Qśrd Qmaxd Qmaxh 

m3/mk∗d m3/d m3/d m3/h l/s 

1 Domaszowice   1087 0,125 135,9 217,4 19,0 5,3 

4.  Charakterystyka terenu inwestycji 
a)  Warunki geologiczne 

Z przeprowadzonych badań technicznych podłoża gruntowego wynika, że pod warstwą gleby lub nasypu  
zalegają  przeważnie piaski różnoziarniste częściowo zaglinione oraz o kresowo występują gliny.  
Wodę gruntową nawiercono  w części otworów  na głęb. 1,6 ÷ 2,7 m  p.p.t.  
Szczegółowy opis  gruntów na terenie Domaszowic omówiono w opracowanej dokumentacji geotechnicznej. 

b)  Uzbrojenie terenu inwestycji 

Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia : 
- sieć wodociągowa  φ 32 ÷ 200 mm   
- kanalizacja deszczowa  φ 200 ÷ 1000 mm   
- linie energetyczne n.n  napowietrzne i kablowe 
- linie telefoniczne napowietrzne i kablowe 

5.   Rozwiązanie techniczne inwestycji. 
5. 1 Ogólny opis rozwi ązania 

           Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-
grawitacyjnej dla miejscowości Domaszowice   gm. Domaszowice. 
Ścieki sanitarne z osiedla 40-lecia i kilku domów jednorodzinnych odprowadzane będą grawitacyjnie do 
pompowni ścieków D-2, która przetłaczać je będzie dalej do tłoczni ścieków D-1. 
Ścieki sanitarne z pozostałych posesji grawitacyjnie dopływać będą do zlokalizowanych na ich terenie 
pompowni przydomowych, które przetłaczać je będą rurociągami zbiorczymi do tłoczni ścieków D-1.  
Z kolei tłocznia ścieków D-1 dopływające ścieki ze wsi Domaszowice przetłaczać będzie poprzez 
istniejący układ kanalizacyjny w miejscowości Strzelce do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 

5. 2 Opis sieci kanalizacyjnej ci śnieniowej 
Rurociągi tłoczne ścieków zaprojektowano z rur PE100RC, SDR 17,  PN 1,0 MPa,  φ 40 ÷110 mm 
łączonych za pomocą  kształtek elektrooporowych  lub za pomocą zgrzewów doczołowych. 

Sieć kanalizacyjną ciśnieniową prawie w całości przewiduje się układać bezwykopowo metodą 
sterowanego przewiertu horyzontalnego. Krótkie odcinki kanalizacji układane będą w wykopach pionowych 
umocnionych. Z uwagi na to, że w podłożu gruntowym występują  grunty piaszczyste rurociągi  układane 
będą na gruncie rodzimym. 

Głębokość ułożenia projektowanych rurociągów  licząc od ich spodu do wierzchu terenu nie powinna być 
mniejsza niż 1.5 m.   Po zmontowaniu poszczególnych odcinków rurociągów przeprowadzona będzie 
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próba szczelności na ciśnienie min. 1,0 MPa. Ciśnienie robocze w trakcie eksploatacji wynosić będzie 0,20 
÷0,40 MPa, a więc znacznie niższe od ciśnienia próbnego, co zagwarantuje w eksploatacji pełną szczelność 
rurociągów.  Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej stanowić będą zasuwy odcinające zamontowane 
na głównych odejściach od rurociągu zbiorczego. W głównych węzłach  przewidziano zamontować 3 
studzienki kontrolne φ 1200 mm bet. z zasuwami odcinającymi. 
5.3  Skrzy żowanie z lini ą kolejow ą nr 143.  
Linia  kolejowa relacji Kalety - Wrocław Mikołajów jest zelektryfikowana i posiada dwa tory. 
Projektowane przejście ma na celu przeprowadzenie pod torami kolejowymi rurociągu tłocznego  PE 
φ  110 mm odprowadzającego ścieki sanitarne ze wsi Domaszowice do oczyszczalni w Namysłowie. 
Zabezpieczenie torów podczas wykonywania przewiertu.  
     Zgodnie z  normą  BN-80/8939-17 stosowanie konstrukcji odciążającej tory jest wymagane przy  
wykonywaniu przewiertu z rur o średnicy φ 600 mm i większej. Z uwagi na to, że projektowany 
przewiert wykonywany będzie rurami o mniejszych średnicach t.j. φ 225 mm nie przewiduje się  
stosowania w tym przypadku takiego zabezpieczenia. Ponadto min. odległość pionowa  wierzchu rury 
ochronnej  do podstawy szyny wynosić będzie minimum  2,0 m.  
Z uwagi na to, że przejście proj. rurociągu pod torami kolejowymi wykonywane będzie 
bezwykopowo, metodą przewiertu horyzontalnego nie przewiduje się wprowadzania ograniczeń 
prędkości pociągów. 
Ochrona rurociągu przed korozją i prądami błądzącymi  
Rura ochronna otulona bentonitem oraz rura przewodowa wykonane będą z PEHD t.j. z materiału 
który nie ulega korozji  od  powstających elektrycznych prądów błądzących. W związku z tym nie  
przewiduje się stosowania dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.  
Opis  technologii wykonania przejścia pod torami PKP 
Ciśnienie robocze w przewodzie tłocznym wahać się będzie w granicach 0,2 ÷0,3 MPa. 
Przejście pod torami kolejowymi  na całej długości przewidziano wykonać bezwykopowo metodą 
horyzontalnego przewiertu sterowanego. Przewiert wykonywany będzie z powierzchni terenu drogi 
gminnej i zakończony w drodze na terenie PKP. 
W pierwszej fazie wykonany zostanie przewiert rury osłonowej PE100RC φ 225/13/4 mm, 
 PN 1,0 MPa o długości L = 42,4,0 m i zagłębieniu jak na załączonym przekroju. W miejscu 
przekraczania torów minimalne zagłębienie rurociągu wynosić będzie 2,0 m licząc od wierzchu rury 
ochronnej do podstawy szyny. Całkowita długość przejścia wyniesie 42,4 m. 
W drugiej fazie do rury osłonowej wprowadzony zostanie  rurociąg przewodowy PE100RC φ 110/6,6 
mm, PN 1,0 MPa  uzbrojony w opaski dystansowe o rozstawie co 1,5 m. Końcówki rur ochronnych 
zabezpieczone będą manszetami.  
Rura osłonowa i przewód prowadzący ścieki wykonane będą jako jednolite odcinki łączone przez 
zgrzewanie doczołowe. Od strony napływu przewidziano zamontować studzienkę kontrolną  
z czyszczakiem i zasuwami odcinającymi nożowymi dn 100 mm. Studzienka wykonana będzie  
z kręgów bet. B45 φ 1500 mm. Od strony odpływu zasuwa odcinająca zamontowana będzie  
w odległości około 170 m za przejściem, na wlocie do tłoczni ścieków D-2. 
Po wykonaniu przejścia rurociąg tłoczny ścieków  poddany zostanie próbie szczelności na ciśnienie 
min.1,0 MPa. 

Opis technologii wykonywania przewiertów horyzontalnych 
Horyzontalne wiercenia kierunkowe są technologią stosowaną do omijania przeszkód w postaci większych rzek,  
autostrad, torów kolejowych często na znaczne odległości. Technologię wbudowania rurociągu tymi metodami 
można podzielić na trzy etapy pracy: 

• wiercenie pilotowe,  
• rozwiercanie gruntu,  
• wciąganie rurociągu.  
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Pierwszy etap to wiercenie otworu pilotowego, który ma za zadanie wytyczyć oś wbudowywanego rurociągu. 
Otwór ten drążony jest ukośnie w dół pod kątem 11°-20°, a następnie na projektowanej głębokości zmienia się 
kierunek poziomy. Wykonanie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt żerdzi wiertniczych, na 
początku których znajduje się głowica pilotowa z zamontowaną wewnątrz niej płytką sterującą, odchyloną od 
osi głowicy pod kątem 15%-20%.  W tym etapie możliwe jest sterowanie przewiertem dzięki umieszczonej w 
głowicy pilotowej sondzie nadawczej. Za pomocą sondy odczytuje się głębokość położenia głowicy oraz kąt 
nachylenia płytki sterującej względem poziomu. Podczas jednoczesnego wciskania w grunt głowicy pilotowej tor 
przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku kiedy głowica jest tylko wciskana w grunt, bez obracania następuje 
zmiana kierunku przewiertu zależna od położenia płytki sterującej. Wielkość otworu pilotowego uzależniona jest 
od użytej płytki sterującej oraz średnicy żerdzi wiertniczych.  
Kiedy głowica pilotowa osiągnie punkt wyjścia, rozpoczyna się drugi etap prac, czyli poszerzanie otworu 
pilotowego. Głowicę wymienia się na odpowiedniej wielkości głowicę rozwiercającą. Poszerzenie może być 
jednokrotne lub wielokrotne. Jednokrotne poszerzenie otworu polega na zamontowaniu bezpośrednio za głowicą 
rozwiercającą przygotowanego do wciągnięcia rurociągu. Większość głowic rozwiercających, zwanych 
rozwiertakami, posiadają specjalny łącznik obrotowy, tzw. krętlik (trzeci etap prac), którego zadaniem jest 
zapobiec obracania się wciąganego rurociągu. Jeśli rozwiercanie jest wielokrotne, to podczas każdego 
poszerzenia do rozwiertaka, od strony punktu wyjścia, montowane są żerdzie wiertnicze. Kiedy rozwiertak 
osiągnie punkt wejścia zostanie zdemontowany, żerdzie są ze sobą łączone, a następnie w punkcie wyjścia 
montowany jest kolejny rozwiertak o większej średnicy. W trakcie wykonywania tych trzech etapów podawana 
jest płuczka wiertnicza, która dzięki swym właściwością smarnym, ułatwia zarówno wykonanie otworu 
pilotowego, poszerzenie go oraz wciągnięcie rurociągu.  
Przewiert sterowany może przebiegać między wykopami początkowym i końcowym lub bezpośrednio z 
powierzchni terenu, po odpowiednim ustawieniu wiertnicy tak, aby wwiercała się w grunt pod odpowiednim 
kątem. 
      Uwaga : 
     Wszelkie prace związane z wykonywaniem w/w przejścia pod torami  i układaniem rurociągu 
kanalizacyjnego na terenach kolejowych prowadzić należy pod nadzorem branżowych służb PKP.   
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych oraz warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych PKP. 
5.4  Przył ącza i ruroci ągi kanalizacyjne ci śnieniowe układane na terenie PKP  
W celu odbioru ścieków z kilku budynków zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej należy ułożyć przyłącza 
i rurociąg kanalizacyjny w drodze i na działkach będących we władaniu PKP (działki nr 289/6, 289/1, 
289/2). 
Na działce nr 289/1 i 289/2 zlokalizowane zostaną pompownie przydomowe które przetłaczać będą 
dopływające do nich ścieki z budynku nr 20 (stacja kolejowa) oraz z budynku nr 18 (część mieszkań należy 
do PKP a 2 zostały już wykupione przez osoby prywatne). 
Przyłącza i rurociąg zbiorczy wykonane zostaną z rur PE φ 40÷50 mm łączonych za pomocą kształtek 
elektrooporowych lub zgrzewanie doczołowe. Rurociągi te przewiduje się układać na głębokości min. 1,5 
m bezwykopowo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
5.5  Skrzy żowania z drog ą  krajow ą nr 42  
Przejścia pod drogą  krajową nr 42 przewidziano wykonać metodą przewiertu sterowanego bez naruszania 
struktury jezdni i poboczy drogi, na głębokości min. 1,8 m p.p.t. Wykopy pod komory przewiertowe 
wykonywane będą o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi. 
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Przewiert dla każdego przejścia wykonany będzie rurą ochronną z PE na całej szerokości pasa drogowego 
wg załączonego  wykazu. Po wykonaniu przewiertu do rury ochronnej zostanie  wprowadzona rura 
przewodowa z PE na płozach rozstawionych co 1,5 m. Końcówki rur ochronnych uszczelnić za pomocą 
manszetów do zamykania przepustów. 
 

Zestawienie długości przewiertów sterowanych rur ochronnych 
pod drogą  krajową nr 45 

Nr 
przejścia 

Przewierty w rurach ochronnych 
Średnica rury  
ochron.  (mm) 

Długość rury  
ochron.  (m) 

Średnica rury  
przewodowej  (mm) 

I.   Przewierty pod drogą krajową nr 42 
1 φz   180/10,7PE 20 φz   90/5,4 PE 
2 φz   110/6,6 PE 17 φz   40/2,4 PE 
3 φz   140/8,3 PE 20 φz   63/3,8 PE 
4 φz   180/10,7PE 21 φz   90/5,4 PE 

Razem I : 78 m  
 

6. Wymagania dotycz ące ochrony środowiska. 
Przedmiotowa inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska ani nie spowoduje w nim zmian. 
Zaprojektowana kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie ścieków sanitarnych 
z poszczególnych gospodarstw wsi Domaszowice do istniejącej oczyszczalni w Namysłowie. 
Obszar oddziaływania obiektu objęty jest granicami działek na których zlokalizowano proj. 
kanalizację sanitarną.  
 
Zagrożenia dla środowiska mogące powstać w czasie realizacji inwestycji. 
Etap realizacji robót 
Największą uciążliwość dla środowiska w fazie realizacji inwestycji  stanowić będzie :  

-  zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego spalinami pojazdów mechanicznych, 
-  hałas spowodowany pracą sprzętu mechanicznego. 

Poniżej przedstawiono prognozowany wpływ realizacji przedsięwzięcia  na poszczególne komponenty 
środowiska naturalnego. 

Powietrze atmosferyczne. 
Podczas realizacji zagrożenie dla powietrza atmosferycznego stanowią zanieczyszczenia pochodzące z: 

• eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas budowy,  
• terenów składowych,  
• prowadzenia robót ziemnych, przewozu i składowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy. 

W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich 
prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.   W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost zużycia paliwa 
oraz  ilości wydzielanych spalin i poziomu hałasu. 
Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obciążeniach silników, 
gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania odnośnie ochrony 
przed hałasem i gazami spalinowymi podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach. 
Hałas, wibracje. 

W większości robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący źródło hałasu 
i drgań (maszyny wiertnicze). 

Użytkowanie tego sprzętu powinno odbywać się tylko w porze dziennej. Należy zadbać 
o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczną ich konserwację (smarowanie, dokręcanie śrub itp.). 
Ograniczenie emitowanego hałasu oraz wibracji można także osiągnąć poprzez: 
*  obudowę części lub całości maszyny osłonami akustycznymi, 
*  zastosowanie elementów amortyzujących, elastycznych podkładek, 
*  zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych. 
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 Środowisko gruntowo-wodne. 
W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych 

substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów mechanicznych 
(samochody ciężarowe, spychacze, walce, koparki), magazynowanych olejów, smarów i innych 
materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu. Aby zminimalizować 
niebezpieczeństwo skażenia, zaplecze budowy powinno zostać zorganizowane na terenie 
utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną. Oleje, smary, ropa muszą być 
przechowywane w szczelnych pojemnikach.  
Roślinność.  

Podczas prowadzenia robót będą występowały czynniki zagrażające pobliskiej roślinności. 
 W trakcie budowy do czynników zagrażających zieleni i glebie należą nadmierne zagęszczenie gruntu 
poprzez maszyny i pojazdy, uszkodzenie płytko usytuowanych korzeni drzew oraz mechaniczne 
uszkadzanie drzew. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zabezpieczenie drzew w bezpośrednim 
sąsiedztwie przeprowadzanych prac budowlanych poprzez owinięcie pni jutą, mchem lub innym 
miękkim materiałem, a następnie deskami oraz obwiązanie sznurem lub drutem zabezpieczającym 
przed odkryciem. Pod koronami drzew nie należy składować materiałów budowlanych ani sprzętu. 
Uszkodzenie korzeni może także nastąpić przy wykonywaniu instalacji podziemnych.  
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz zimą 
(przemarznięcie). Najbezpieczniej, gdy rośliny są w okresie spoczynku. Ponieważ ciężki sprzęt 
budowlany może zniszczyć korzenie drzew w obrębie wykopów, wszelkie roboty ziemne w obrębie 
systemu korzeniowego powinny być wykonywane ręcznie. Odsłonięte korzenie drzew na czas budowy 
powinny zostać okryte itp. Matami ze słomy lub tkanin workowatych. 
Gospodarka wodno-ściekowa. 
 Na etapie organizacji placu  budowy uwzględnione zostanie doprowadzenie na teren budowy 
wody (do celów technologicznych i sanitarnych) oraz zapewnione odpowiednie warunki sanitarne 
pracownikom (itp. poprzez ustawienie ekologicznych kabin ustępowych typu Toi-Toi). 
Odpady.  
    Na etapie realizacji robót dla danego fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
wykonywanej metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego nie powstaną odpady. 
Etap eksploatacji 

Rurociągi tłoczne ścieków  wykonane będą z rur PE  łączonych   poprzez zgrzewanie elektrooporowe 
na mufy  lub poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia te zapewniają całkowitą szczelność 
rurociągów.  

7.  Uwagi ko ńcowe 

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać następujących norm, instrukcji itp. 
- BN-83/8836           - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze     
- BN-62/8836-02      - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 
                                   Warunki techniczne wykonania. 
- PN-92 /B-10735     - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-EN 752-1/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
- PN-EN 752-2/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
- PN-EN 752-3/2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie 
- PN-EN1671/2001 – Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

8.  Realizacja inwestycji.  

Projektowana kanalizacja sanitarna  dla wsi Domaszowice  planowana jest do realizacji  
w latach 2016 ÷ 2017. 
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„ NEUSTEIN”  s.c. 

Biuro Projektów Wodoci ągów i Kanalizacji 
45-417 Opole ul. Pomara ńczowa 22 

tel.  77 544 12 98,     kom. 509 255 415 
E-mail neustein@op.onet.pl  

 
 
   
 
Temat opracowania :  
 
 
 
Nazwa obiektu 
 budowlanego : 
 
              
 

 Adres obiektu  
budowlanego : 
 
 
 
Nazwa i adres  
inwestora : 
 
 

 

  
Informacja dotycząca bezpieczeństwa 
 i ochrony zdrowia 
 

Kanalizacja sanitarna  dla wsi Domaszowice  
CZĘŚĆ II  – przej ścia ruroci ągów kanalizacyjnych ci śnieniowych   
                    pod drog ą krajow ą nr 42 i lini ą kolejow ą nr 143  
                    relacji Kalety - Wrocław Mikoła jów w km.  94+023 
                      i na terenie PKP. 
                                        gm. Domaszowice 
 

Domaszowice   gm. Domaszowice      
 
                 
 
                                        Gmina  Domaszowice 
                                        ul. Główna 26 
                                   46-146  Domaszowice 
  

 
Imię i Nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 
 
 

 
 
 

Opole,   wrzesień 2015 r. 
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2.2  Część opisowa 
1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów. 
 Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
dla wsi Strzelce   gm. Domaszowice. 
Ścieki sanitarne z terenu tej miejscowości odprowadzane będą do istn. kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Rychnów i dalej do oczyszczalni w Namysłowie..\ 
Zakres opracowanego projektu budowlanego dotyczący wykonania  przejścia pod linią 
kolejową nr 143 relacji Kalety – Wrocław Mikołajów w km. 94 + 023 , ułożenia 2 
przyłączy i rurociągu tłocznego ścieków na terenie PKP oraz wykonania 4 przejść pod 
drogą krajową nr 42  obejmuje : 

                   Przejście pod linią kolejową nr 143 

 - wykonanie przewiertu sterowanego rury ochronnej PE φ 225/13,4 mm                           L = 42,4 m 
-  ułożenie w rurze ochronnej rurociągu tłocznego ścieków PE φ 110 mm                          L = 42,4  m  
-  ułożenie w drodze na terenie PKP odcinka rurociągu tłocznego ścieków PE φ 110 mm  L = 24,6 m  

                   Przejście pod drogą krajową nr 42 

Przejście nr 1 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 180/10,7 mm,  L = 20 m  (dla rury przewodowej PE φ 90 mm) 

Przejście nr 2 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 110/6,6 mm ,  L = 17 m  (dla rury przewodowej PE φ 40 mm) 

Przejście nr 3 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 140/8,3 mm ,   L = 20 m  (dla rury przewodowej PE φ 63 mm) 

Przejście nr 4 - przewiert sterowany rurą ochronną PE φ 180/10,7 mm,  L = 21 m (dla rury przewodowej PE φ 90 mm) 

    Ułożenie sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie PKP przy dworcu kolejowym 

-  ułożenie w drodze na terenie PKP odcinka rurociągu tłocznego ścieków PE φ 50 mm  L = 52,0 m 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 50 mm L = 105,0 m do budynku nr 24 (wykupiony od PKP) 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 40 mm L = 2,0 m do budynku nr 22 (wykupiony od PKP) 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 40 mm L = 9,0 m do budynku nr 20 (stacja kolejowa) 

-  ułożenie przyłącza kanalizacyjnego ciśnieniowego PE φ 40 mm L = 18,0 m do budynku nr 20 (mieszkania PKP) 

-  montaż pompowni przydomowych z 1 pompą w zbiorniku PE φ 800 mm  - kpl. 2 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie projektowanych robót występują następujące rodzaje uzbrojenia i obiekty budowlane : 
    -  sieć wodociągowa  φ 32 ÷ 200 mm    
    -  przepusty deszczowe φ 300 ÷ 500 mm    
    -  linie energetyczne n.n.  napowietrzne i kablowe 
    -  linie telefoniczne napowietrzne i kablowe 
    -  budynki jednorodzinne  
    -  droga krajowa, linia kolejowa. 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  
    zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
a) prowadzenie prac na terenie dróg publicznych  
b) prace poniżej poziomu gruntu ( wykopy i montaż rurociągów, studni) 
c) wykonywanie robót ziemnych przy użyciu koparek w pobliżu napowietrznych linii energetycznych 
d) wykonywanie robót ziemnych i montażowych w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego  
     (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) 

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

Roboty ziemne: 
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Realizacja robót budowlano-montażowych będzie się odbywać głównie na obszarze gruntów rolnych  
i posesji prywatnych oraz w pasie dróg  powiatowych i gminnych.  
Prowadzenie prac w pasach drogowych nakłada na wykonawcę szczególny obowiązek starannego 
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót wg. projektu tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót oraz stosowanie się do poleceń zarządców dróg. 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości od 1,5 m – 2,0 m zabezpieczonych 
obudowami stalowymi prefabrykowanymi. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 
projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu 
prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,  wodociągowych, kanalizacyjnych  powinno być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonywania robót. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych 
dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru żółtego. Poręcze balustrad powinny 
się znajdować na wysokości 1,l m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop 
należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad  
z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 
l,l m i w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren., na którym są wykonywane roboty ziemne 
nie może być ogrodzony należy zapewnić stały jego dozór. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 
pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Niedopuszczalnym jest używanie elementów obudowy 
wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

a) W pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
    głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku  od wykopu 
b) Likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z  zachowaniem  
    bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy 
c) Sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście-wejście do 
wykopu. Odległość pomiędzy zejściami-wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi 
do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga 
sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od 
krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane lub w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, 
jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych nie należy dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
Pomiędzy ścianą wykopu, a koparką nie mogą przebywać osoby, nawet w czasie postoju koparki. 

Wykonywanie robót ziemnych przy pomocy koparek w pobliżu napowietrznych linii 
elektroenergetycznych.  
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W tym przypadku należy bezwzględnie zachować odległości bezpośrednio pod liniami lub  
w poziomie od skrajnych przewodów nie mniejsze niż: 
a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 k V 
b) 5 m- dla linii o napięciu znamionowym powyżej l kV , lecz nie przekraczającym 15 kV 
c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV , lecz nie przekraczającym 30 kV 
d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV , lecz nie przekraczającym 110 kV 
e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
     (Odległości te mierzy się od najdalej wysuniętego punktu koparki) 

Bezpieczną odległość wykonywania tych robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z gestorem 
instalacji. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także wykonywanie 
wykopów poszukiwawczych należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Roboty montażowe studni z prefabrykatów żelbetowych: 
Przed podniesieniem prefabrykatu żelbetowego należy przewidzieć: 

a) Naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania 
b) Stabilizacji elementu 
c) Uwolnienia elementu z haków zawiesia 
d) Podnoszenia elementu 

Elementy prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia, po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 
wbudowania. 

 W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy: 
a) Stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 
b) Podnosić na zawiesiu elementy o masie nie przekraczającej dopuszczalnego 

nominalnego udźwigu 
c) Dokonać oględzin zewnętrznych elementu 
i) Stosować liny kierunkowe 
j) Skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m 

W żadnym wypadku nie wolno na elementach prefabrykowanych podnosić i przemieszczać osób, 
przedmiotów, materiałów lub wyrobów. 
Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej. 

Roboty przy przewiertach i drogowe: prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji  
                                                           Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty betonowe: wykonywane metodą tradycyjną przy użyciu betoniarek. 
 
5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

Przy ww pracach  mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy którzy: 
a) posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska  
b) odbyli szkolenie wstępne i okresowe z zakresu bhp 
c) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby 

szkolonej i szkolącej. 
Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz 
bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy. 
 Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnień wydanych przez 
właściwą komisję kwalifikacyjną. Operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu 
maszyny lub urządzenia budowlanego. Przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu 
operator zobowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub wyłączyć z zasilania elektrycznego oraz 
uniemożliwi ć włączenie urządzenia przez osoby trzecie. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie 
muszą posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Na stanowiskach pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być wywieszone instrukcje bezpiecznej 
obsługi i konserwacji. 
Urządzenia o napędzie elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po każdorazowej zmianie 
miejsca użytkowania, po przerwie w użytkowaniu dłużej niż jeden miesiąc winny mieć sprawdzoną 
skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzoną pisemnie protokołem pomiarów. 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy co najmniej raz na dziesięć dni kontrolować ich 
sprawność techniczną i zabezpieczenie przed porażeniem prądem. Badaniu powinny być poddane również 
urządzenia po każdorazowej ich naprawie. Wyniki kontroli powinny być notowane i przechowywane u 
kierownika budowy. 
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń: 

Do podstawowych środków ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji należą: 
- odzież robocza (letnia i zimowa) 
- rękawice robocze 
- środki ochrony głowy ( hełmy ochronne) 
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich pobliżu , 

      - nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni dróg i chodników z bruku, kostki brukowej, 
płyt betonowych itp. 

Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby: 

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalności należy wyznaczyć brygadzistę. 
Brygadzista może kierować tylko jedną brygadą, a na czas swojej nieobecności brygadzista wyznacza 
swego zastępcę. Kierowanie budową należy powierzyć osobie posiadającej kwalifikacje do sprawowania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Generalny wykonawca obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawców przestrzegania tych 
przepisów. 

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

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót w obrębie 
dróg publicznych 

b) obudowy stalowe (rozporowe) do zabezpieczania pionowych ścian wykopów 
c) zestawy pompowe do tymczasowego odwodnienia wykopów 
d) zapewnienie zejść - wejść do wykopów (drabiny) 
e) znaki i sygnały bezpieczeństwa 

- sygnalizacja świetlna przy robotach na drogach 
- sygnały ręczne przy montażu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)  
- sygnały dźwiękowe, akustyczne na linii operator - pracownik 
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3.  UZGODNIENIA  
              
 
 
 
        1.  Uzgodnienie z PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu 
 
       2.  Uzgodnienie z  PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych  w Opolu 
 
         3.  Uzgodnienie z TK Telekom Sp. z o.o. we Wrocławiu 
 
         4.  Uzgodnienie z PKP ENERGETYKA S.A. w Gliwicach 
 
         5.  Uzgodnienie z PKP Utrzymanie Sp. z o.o.. we Wrocławiu 
 
         6.  Uzgodnienie z GDDKiA w Opolu 
 
         7.  Protokół z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
 
         8.  Uzgodnienie z ORANGE Opole 
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                         4.   CZĘŚĆ   RYSUNKOWA 
 

 

 

                       1.  Plan orientacyjny                           1: 10 000                                    

                     2.  Plan sieci kanalizacyjnych              1: 1000   - ark. 1     

                     3.  Plan sieci kanalizacyjnych              1: 1000   - ark. 2   

                     4.  Plan przejścia sieci kanalizacyjnej pod torami PKP  1 :500   

                     5.  Przekrój przejścia sieci kanalizacyjnej pod torami PKP  1: 100/200 

                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


