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1. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje zewnętrzną instalację kanalizacyjmą dla potrzeb budowy zbiornika z 
ciekłym tlenem iparownicy wraz z dojściem, dojazdem, ogrodzeniem oraz instalacjami na terenie  Nowego 
Szpitala w Skwierzynie.

2. Podstawa opracowania
– projekt zagospodarowania terenu
– wizja lokalna
– obowiązujące przepisy i normy.

3. Stan istniejący
W chwili  obecnej  w rejonie  projektowanego dojazdu  do zbiornika  znajduje  się  wpust  uliczny. Wpust  ten 
należy zlikwidować i wykonać nowy poza obrębem dojazdu do zbiornika.

4. Rozwiązania projektowe
4.1 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna

Istniejący wpust uliczny znajdujący się na przewidywanym dojeździe do zbiornika należy zlikwidować.
Poza obrębem dojazdu należy wykonać nowy wpust uliczny.  Wymiary wpustu 500mm x 500mm. Wszelkie 
elementy betonowe wpustów powinny być wykonane z  betonu w klasie min. B-45, wodoszczelnego (W-8), 
małonasiąkliwego (nw<4%) i mrozoodpornego (F-50). Wpust wyposażyć w kosz osadczy oraz włazy w klasie 
D400. Głębokość osadzenia włazu w korpusie min. 50mm. Właz wpustu ż żeliwa lub polimerbetonu zgodnie z 
PN-EN 124
Projektowany nowy odcinek kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej o ściance 
litej klasy S o wartości sztywności 8kN/m2 łączonych na połączenia kielichowe z uszczelką gumową EPDM.
Przejścia przewodem przez ściany wpustów wykonać jako szczelne elastyczne.

4.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji zewnętrznych wodociągowych należy prowadzić zgodnie z PrPN-
B-10736,  a  w szczególności  zgodnie  z  wymaganiami  i  badaniami  dotyczącymi  warunków bezpieczeństwa 
pracy,  a także zgodnie z PN-B-10725:1997 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne” oraz „Instrukcją  montażu 
układania w gruncie rurociągów z PE”. 
Minimalna  grubość  warstwy podsypki:  150 mm. Zastosowany materiał  powinien  być ziarnisty i  zgodny z 
5.1.6.3  normy  PN-ENV  1046  „Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  poza 
konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią.” 
Materiał podsypki musi być równomiernie rozprowadzony w poprzek całej szerokości wykopu i wyrównany 
do spadku przewodu.
Zasypanie  wykopu  należy  wykonać  warstwami  kolejno  zagęszczonymi.  Materiałem  obsypki  może  być 
wyłącznie  grunt   mineralny  bez  grud  i  kamieni,  drobno  i  średnioziarnisty.  Należy  stosować  grunty  o 
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, według PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie 
G2 według ATV-A127). 
Zagęszczenie  w strefie  obsypki  należy prowadzić  warstwami 20-30cm za pomocą  wyłącznie  zagęszczarek 
typu  lekkiego  Stopień  zagęszczenia  w  strefie  obsypki  musi  wynosić  Is≥0.95.  Obsypkę  należy  układać 
symetrycznie po obu stronach rury zwracają szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury. W trakcie zagęszczania należy zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 
podniesienie rury. 
Materiał użyty do podsypki i obsypki nie może być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału.
Zasypanie  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  nie  wykonywać  z  wykorzystaniem  gruntu  rodzimego.  W 
przypadku  wstępowania  niekorzystnych  warunków  gruntowych  (gliny,  gliny  piaszczyste),  w  miejscach 
występowania  takich  gruntów  dokonać  wymiany  gruntu  rodzimego  na  grunty  piaszczyste.  Zasypywanie 
końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po wykonaniu próby szczelności. 
Zasypkę rurociągów przeprowadza się w trzech etapach:
I ETAP: wykonanie warstwy ochronnej – obsypki o wysokości 20cm lub 30cm ponad wierzch rury z piasku 
średnioziarnistego. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypywanie i ubijanie gruntu w 
strefie ochronnej należy wykonywać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna wynosić 1/3 średnicy 
rury, 
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II ETAP: po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,
III  ETAP:  zasypkę  wykopu  powyżej  warstwy  ochronnej  wykonać  piaskiem  zasypowym  (warstwami)  z 
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Zagęszczenie każdej warstwy do 
uzyskania  wskaźnika  zagęszczenia:  Ig=0,95,  zgodnie  z  normą  PN-S-02205  /1998  „Drogi  samochodowe. 
Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Zagęszczarki typu ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy powyżej 1m powyżej 
lica rury. Obudowę wykopu należy usuwać wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając 
szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoża i obsypki rury. 
Nad rurą na wysokości 20cm umieścić taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski.
Przewód  należy  montować  zgodnie  z  instrukcją  montażu  wydaną  przez  producenta  oraz   „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych” (COBRIT INSTAL).
Fragmenty uzbrojenia przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddać próbie szczelności  na ciśnienie 
1,0MPa, przepłukać i poddać dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.
Stosować wykopy ciągłe - wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione. 

5. Obszar oddziaływania obiektu
Na  podstawie  Ustawy  Prawo  Budowlane  wraz  z  przepisami  towarzyszącymi  stwierdza  się,  że  obszar 
oddziaływania zaprojektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zawiera się w granicach działki 
nr 153.

6. Uwagi końcowe
Całość robót wykonać zgodnie z:
– "Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom2,
– "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw sztucznych"
– wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów.

7. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót
Przed  realizacją  inwestycji  nie  ma  potrzeby  sporządzania  planu  bezpieczeństwa  oraz  ochrony  zdrowia 
zgodnego z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2003.
Realizacja inwestycji powinna być wykonywana pod kierunkiem osób posiadających wymagane uprawnienia 
przez pracowników przeszkolonych w zakresie  BHP, z użyciem sprawnych narzędzi spełniających wymogi 
bezpieczeństwa.  Prace  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniami  dotyczącymi  ogólnych  warunków  BHP, 
warunków BHP przy wykonywaniu  robót ziemnych oraz robót  budowlano-montażowych sieci  gazowych.   

Opracował: A. Szczepański

Szczecin 12.09.2022

Na  podstawie  art.  20  pkt.  4  Ustawy  Prawo  Budowlane  z  dn.  07.07.1994r.  z  późniejszymi  zmianami 

oświadczamy, że:

Projekt  zewnętrznej instalacji kanalizacyjmej dla potrzeb budowy zbiornika z ciekłym tlenem 

iparownicy wraz z dojściem, dojazdem, ogrodzeniem oraz instalacjami na terenie Nowego Szpitala w 

Skwierzynie

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                       Projektant: mgr inż. Artur Szczepański up. nr 75/Sz/2000

Sprawdzający: mgr inż.Dorota Krych upr. nr 67/Sz/89
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