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O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

do projektu budowlano-wykonawczego budowy wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej ø200 mm PVC-U klasy „S”  na działce nr geod. 17/23  

przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu 

 

I.  Podstawa opracowania: 

 

1. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 wydana przez Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

2. Uzgodnienie trasy przyłączy nr ZG-OPK.4105.2613.2019 z dnia 13.12.2019r. z narady 

koordynacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 20. 

3. Wytyczne techniczne projektowania kanalizacji sanitarnej. 

4. Obowiązujące normy i normatywy techniczne. 

5. Wizja lokalna w terenie. 
 

II. Cel i zakres opracowania: 
 

Zadaniem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej celem 

odprowadzenia ścieków sanitarnych z miejskiej toalety automatycznej oraz restauracji 

znajdującej się na działce nr geod. 17/23 przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu. 

Zakres dokumentacji obejmuje:  

• projekt budowy wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z PVC-U klasy „S” 

Ø200x5,9mm o jednolitej strukturze ścianki  
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III. Przyjęte rozwiązanie techniczne: 

   

1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych będzie realizowane z miejskiej toalety 

automatycznej oraz restauracji zgodnie z rys. nr 01.  

Włączenie instalacji KS2-KS6 wykonać bezpośrednio do istniejącej studni o rzędnej dna 

56,59 m n.p.m. poprzez wywiercenie w studni otworu wiertnicą. W przygotowanym otworze 

osadzić szczelne przejście np. firmy insanit. Dno końcówki zaprojektowano ponad poziom 

zwierciadła ścieków. Instalację należy zakończyć na terenie działki nr 17/23 do istniejących 

studzienek o średnicy dn 425 mm (KS4, KS5) oraz doprowadzając instalację do budynku 

restauracji (KS6). W miejscach zmiany kierunku trasy instalacji zamontować studzienki o 

średnicy 425mm firmy TEGRA  (KS3, KS5). Szczegóły studzienek przedstawiono na rys. nr 

03. Instalację wykonać z rur PVC-U klasy „S” Ø200x5,9 mm o jednolitej strukturze ścianki, 

połączonych poprzez uszczelki gumowe odporne na działanie ścieków. Trasa wewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej będzie wytyczona po istniejącej trasie rurociągu dn 200mm 

(do uprzedniego usunięcia). Całkowita długość projektowanej wewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej wynosi: L=27,25 m 

Należy zastosować właściwe, oryginalne, dopuszczone do stosowania w budownictwie 

szczelne kształtki przyłączne oraz stosowane do ich montażu żywice epoksydowe, które 

powinny być składowane w miejscu suchym, w temperaturze powyżej +5o C. Podczas 

obróbki i montażu temperatura powietrza nie może być mniejsza niż +5o C. Sieć kanalizacji 

sanitarnej należy poddać badaniu szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610. 

Rury układać z minimalnym spadkiem na podsypce piaskowej grubości nie mniejszej niż 

15 cm. Po ułożeniu kanalizacji należy wykonać obsypkę dobrze ubijając grunt w pierwszym 

etapie, zasypkę należy wykonać piaskiem do wysokości 30 cm nad wierzch projektowanego 

przewodu, zasypanie wykopu należy tak wykonać aby doprowadzić grunt do możliwie 

maksymalnego zagęszczenia.  

 

Roboty ziemne 

Wykopy wykonać zgodnie z normą BN 83/8836-02 „Roboty ziemne – przewody  

podziemne.” Kanał sanitarny należy montować na suchym podłożu z zagęszczonego piasku 

o wysokości 15 cm. Po ułożeniu rur należy wykonać warstwę ochronną z piasku o wysokości 

30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę starannie ubić, zasypywanie i ubijanie wykonać 

warstwowo. Wskaźnik zagęszczenia zasypki min 1,0. 
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IV. Wykonawstwo i organizacja robót: 

1. Całość prac przewidzianych do realizacji wykonać zgodnie z projektem technicznym i 

zasadami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 

– montażowych t. II Inwestycje sanitarne i przemysłowe” przy zachowaniu i 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów BHP. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie próbne przekopy w 

celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.  

3. Wykopy należy wykonać mechanicznie lub ewentualnie ręcznie, napotkane uzbrojenie 

podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonane wykopy 

wzmocnić balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zakładanymi ażurowo z 

rozporami drewnianymi. 

4. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe 

kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nie 

oznakowanych jest niedopuszczalne. 

5. Zgodnie z ustawą „Prawa Budowlanego” przy wykonywaniu robót budowlanych należy 

stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

stosowania  

6. Przy przechodzeniu przez ścianę rurę przewodową należy umieścić w rurze ochronnej PE 

a przestrzeń wolną pomiędzy rurami wypełnić pianką poliuretanową 

7. Rury układać  na  15 cm  podsypce  i  zasypać 30 cm  nad  wierzchem  rurociągu 

zasypką  piaskową  

8. Zagęszczenie podsypki i obsypki do współczynnika 0,98 Proctora; teren przywrócić do 

stanu pierwotnego 

9. Napotkane uzbrojenie należy zabezpieczyć 

10. Po zakończeniu montażu i odbiorze technicznym w stanie odkrytym należy dokonać 

inwentaryzacji geodezyjnej instalacji przez uprawnioną służbę geodezyjną. 
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I. Uwagi końcowe:  

1. Uzgodnienie trasy przyłączy nr ZG-OPK.4105.2613.2019 z dnia 13.12.2019r. z narady 

koordynacyjnej w Poznaniu, ul. Gronowa 20 

2. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi Normami Polskimi. 

3.   W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód należy porozumieć się 

z projektantem. 

 

 

 

Opracował:       Projektował: 

Michał Szcześniak                                            Przemysław Eichner 
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