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I. OPIS TECHNICZNY
BUDOWA PRZYKANALIKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

ULICY  ŁOWICKIEJ W OBRĘBIE SOCHACZEW ZA BZURĄ W MIEŚCIE SOCHACZEW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

1.1.Podstawa opracowania .
– Warunki Techniczne nr IMŚ.7021.5.4.2016 budowy sieci kanalizacji deszczowej , 

wydane przez Urząd Miejski w Sochaczewie, w dniu 12.07.2016 r. wraz z 
uaktualnieniem z dnia 28.05.2020r., 

– Decyzja nr 171/20 o umieszczeniu sieci kanalizacji deszczowej w pasie dróg 
miejskich, wydana przez Burmistrza Miasta Sochaczew w dniu 18.11.2020 r. ,

– Protokół narady koordynacyjnej nr GN.6630.88.2020 z dnia 20.11.2020r.,
– Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczące w szczególności wyboru systemu 

zakresu opracowania ,
– Obowiązujące normy i wytyczne projektowania ,

1.2. Przedmiot opracowania .
   Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przykanalików kanalizacji 

deszczowej na odcinku drogi ulicy Łowickiej w Sochaczewie .
Projektowany kanał deszczowy odprowadzał będzie wody deszczowe i 

roztopowe z odcinka drogi do projektowanej według innego opracowania sieci 
kanalizacji deszczowej.
          Część modernizowanej nawierzchni , na ulicy Łowickiej odwadniana będzie 
przy pomocy projektowanych wpustów deszczowych. 
Projektowane długości : 
PVC ø 200 – L = 16,0m /1 szt.
PVC ø 200 – L = 6,5m /1 szt.

1.3. Stan istniejący zagospodarowania . 
Projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej  wybudowany zostanie  w 

obrębie ewidencyjnym Sochaczew za Bzurą w mieście Sochaczew, na działkach nr 
ewid. :

• Działka nr ew. 1513/2 – ul. Łowicka, droga gminna , której administratorem 
jest Gmina Miasto Sochaczew, 



Na terenie zadania inwestycyjnego  istnieją następujące obiekty budowlane : 
• podziemna infrastruktura techniczna – projektowana sieć i przyłącza 

kanalizacji deszczowej 
• podziemna infrastruktura techniczna – sieć i przyłącza wodociągowe
•  podziemna infrastruktura techniczna – kable i kanalizacja telefoniczna,
• podziemna infrastruktura techniczna – sieć gazowa , 
• podziemna infrastruktura techniczna – sieć i przyłącza kanalizacji 

sanitarnej , 

1.4. Projekt zagospodarowania .
Projektuje się przykanalik kanalizacji deszczowej włączony do projektowanej 

sieci kanalizacji deszczowej według odrębnego opracowania projektowego w celu 
odwodnienie części modernizowanej drogi ulicy Łowickiej.

Projektuje się budowę kanału grawitacyjnego z rur PVC do kanalizacji 
zewnętrznej (SN 8)  średnicy 200 mm, długości łącznej 22,5 m .

Studzienka ściekowa , wykonana będzie z rur betonowych śr. 500 mm z 
pierścieniem odciążającym i skrzynką wpustową żeliwną . Można zastosować 
studzienkę ściekową z tworzyw sztucznych .

1.5. Zestawienie podstawowych materiałów.

Lp. Materiał Średnica Ilość j.m.
1. Rura PVC do kan. zewnętrznej SN8 ∅200 mm 22,5 mb.
2. Studzienka ściekowa z wpustem deszczowym ∅500 2 kpl.

  2. PROJEKT  TECHNOLOGICZNY 
 2.1. Zakres opracowania . 

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy przykanalików kanalizacji deszczowej 
włączonych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej według odrębnego 
opracowania projektowego .

Wykonane kompleksowe opracowanie ma na celu między innymi wybudowanie
przykanalików deszczowych z rur PVC średnicy 200 mm długości 16,0 m i 6,5 m do 
wpustu ściekowego dla zapewnienia odprowadzenia ścieków deszczowych i 
roztopowych z części modernizowanej drogi ulicy Łowickiej. 



2.2. Opis projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowej . 

- Odbiornik
Odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych będzie projektowana według 

odrębnego opracowania sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Łowickiej.
Użytkownikiem ( administratorem ) istniejącej kanalizacji deszczowej jest 

Gmina Miasto Sochaczew .

- Kanał deszczowy .

Trasę i uzbrojenie projektowanego kanału pokazano na mapie sytuacyjno – 
wysokościowej w skali 1: 500 .

Kanał projektuje się z rur PVC do kanalizacji zewnętrznej ( SN8) , o średnicy  
200 mm  . 

Rury PVC należy układać na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o 
uziarnieniu poniżej 20 mm nie zawierającej ostrych kamieni . Grubość podsypki – 
min.0,15 m .Kanały układany pod jezdnią i nawierzchnią utwardzoną winny być na 
całej wysokości zasypane piaskiem z zagęszczeniem go warstwami, co 30 cm. W 
terenach nieutwardzonych obsypka kanału z zagęszczeniem do wysokości 0,5 m nad 
rurą. Układanie rurociągów, obsypkę przewodów, zagęszczenie gruntu wykonać 
zgodnie z “Instrukcją montażową – układanie w gruncie rurociągów z PVC“ 
producenta przewodów. Po wykonaniu obsypki piaskowej nad rurociągiem umieścić 
siatkę lub folię identyfikacyjną z tworzywa sztucznego o szerokości nie mniejszej niż 
0,4 m. 

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rurociągu w wykopie 
winny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia 
wnętrza rury bądź jej uszkodzenia .

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niwelatą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi . Należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Montaż przewodów kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Instrukcją montażową 
układania i montażu rurociągów z PVC .

Zasypywanie wykopów należy wykonać po przeprowadzonej próbie szczelności
przewodów ( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.)

- Studzienka  ściekowa . 

       Studzienkę ściekową zaprojektowano z rur betonowych śr. 500 mm , kręgu 
betonowego z wylotem, pierścieniem odciążającym , skrzynki wpustowej żeliwnej wg.
PN-EN 124 oraz płyty fundamentowej z betonu B-25.Wpusty deszczowe 
zaprojektowano z koszem na nieczystości i osadnikiem głębokości 0,9 m . 



Zaprojektowano włazy żeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r , wszystkie 
włazy muszą posiadać blokadę zabezpieczającą właz przed kradzieżą . 

2.3. Uwagi
– Wykonanie i odbiór wszystkich robót zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych „ t.II z 1988r oraz 
„ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
„ z 1994 r , obowiązującymi normami

– UWAGA : Ze względu na możliwość wystąpienia odcinkami niekorzystnych 
warunków gruntowych należy zwrócić szczególną uwagę na staranne wykonanie 
zasypki nad przewodami .

– W czasie wykonywania robót , zachować szczególne środki ostrożności oraz 
przeszkolić załogę przed przystąpieniem do pracy

– Przy odspajaniu gruntu w wykopie sposobem ręcznym powinny znajdować się co 
najmniej 2 osoby.

– Wykonywanie robót może odbywać się po uprzednim ustawieniu odpowiednich 
znaków informujących o prowadzeniu robót.

– Wszystkie odstępstwa od projektu uzgodnić z projektantem , w przeciwnym 
wypadku autor opracowanego projektu nie bierze odpowiedzialności za skutki 
wprowadzonych zmian 

– Niezidentyfikowane urządzenia podziemne spotkane podczas prowadzenia robót , 
należy nanieść na mapy zagospodarowania działki , a prace przy nich wykonywać 
ostrożnie sposobem ręcznym.

– Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r. ,Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez 
odpowiednie oznakowanie , ustawienie barier i oświetlenie na okres nocy.

– Zwrócić uwagę , aby na całej długości przykrycie przewodu przyłącza 
kanalizacyjnego nie było mniejsze niż 1,5 m. Jeżeli występują takie odcinki to 
przewód należy ocieplić.

– Ułożony kanał przyłącza przed zasypaniem należy zainwentaryzować. Czynność tę 
należy zlecić uprawnionemu do tego geodecie. Przewód przykanalika oznaczyć 
taśmą z wkładką metaliczną      
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Pani HANNA BOGUMIŁA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.
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