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1. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowią : 

- Umowa zawarta z Gminą Szczyrk na opracowanie projektu remontu kanału 
burzowego na długości 390 [m] przy terenie amfiteatru w Szczyrku 

- obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego  
 - obowiązujące przepisy i normatywy 
 - uzgodnienia dokonane na etapie projektu  
 - podkłady mapowe 
 
2. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu kanału burzowego na 
długości 390 [m] przy terenie amfiteatru w Szczyrku. 
 
 
3. ILOŚĆ I JAKOŚĆ ODPROWADZANYCH WÓD  
 

Z uwagi na losowy charakter opadów ilość wód deszczowych określono w 
oparciu o objętość deszczu miarodajnego. 
Przyjęto deszcz miarodajny o prawdopodobieństwie p=50 [%]  
i czasie trwania t=10 [min]. Jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego q = 130 [l/sxha]. 

Natężenie spływu obliczono w oparciu o wzór:       
  Q = ψ x q x F  [l/s] 
 
Poniżej zestawiono wielkości spływu wód deszczowych , które przewiduje się 
odprowadzać do odbiornika powierzchniowego – cieku „bez nazwy” w zlewni rzeki 
„Żylicy”  
Z uwagi na odmienny skład jakościowy, wody deszczowe odpowiednio podzielono z 
uwzględnieniem stopnia zanieczyszczenia:  

 wody z korony drogi oraz pobocza (jezdnia asfaltowa) 
 wody z terenów przyległej zabudowy (przynależnej do rozpatrywanego 

odwodnienia) 
 wody z terenów zielonych  

 
Rodzaj spływu Powierzchnia 

F [ha] 
Współczynnik 

spływu 
ψ 

Natężenie 
spływu  

Qdesz  miar. [l/s] 

Objętość 
spływu  

V [m3/d] 
wody z korony i pobocza 

drogi  
0,39 0,8 40,6 36,5 

 
Wody z terenów przyległej 

zabudowy 
2,84 0,6 221,5 

 
199,4 

Wody z terenów zielonych 0,56 0,15 10,9 
 

9,8 

ŁĄCZNIE - - 273,0 
 

245,7 
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- Jakość wód deszczowych. 
 
 Wielkość wskaźników zanieczyszczeń zawartych w ściekach deszczowych jest 
zmienna i zależy od wielu czynników losowych, do których zaliczyć można: 
częstotliwość opadów, czas trwania deszczu oraz jego natężenie jak również czynniki 
zależne od gospodarki człowieka na danym terenie (w tym przypadku częstotliwości 
sprzątania powierzchni dróg i placów wewnętrznych). 
 
Przewiduje się, iż wartości wskaźników zanieczyszczeń dla rozpatrywanego obiektu 
będą kształtowały się następująco : 

 

 
Rodzaj spływu 

Stężenie zanieczyszczeń Ładunek zanieczyszczeń 

 Zaw. Ogólna 

sz.og.[mg/l] 

Subst. rop. 

sEE[mg/l] 

Zaw. Ogólna 

Łz.og[g/d] 

Subst. rop. 

ŁEE[g/d] 

wody z korony i pobocza 
drogi 

100 30 3.650,0 1.095,0 

Wody z terenów przyległej 
zabudowy 

50 0 9.970,0 0,0 

Wody z terenów rolnych 
(tereny zielone) 

30 0 294,0 0,0 

  ŁĄCZNIE: 13.914,0 1.095,0 

  

Objaśnienia:           
 sz.og. - stężenie zawiesiny ogólnej              
 sEE   - stężenie substancji ropopochodnych                          
 Łz.og. - ładunek zanieczyszczeń odnośnie zawiesiny ogólnej                                                     
 ŁEE - ładunek zanieczyszczeń odnośnie substancji ropopochodnych 
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4.  OPIS  TECHNICZNY 
 
4.1. Kanalizacja burzowa. 

 
Przewiduje się remont kanalizacji burzowej który obejmuje kolektor odpływowy z rur 
żelbetowych kielichowych (typu Vipro lub odpowiedników tej samej klasy). 
 
Kolektor odpływowy obejmuje kolejno odcinki: 
- odcinek  D1 do studz. D2  L= 27,0 [m] ;   Φ 1000 bet. ; 
- odcinek  D2 do studz. D3  L= 17,5 [m] ;   Φ 1000 bet. ; 
- odcinek  D3 do studz. D4  L= 36,0 [m] ;   Φ 1000 bet. ; 
- odcinek  D4 do studz. D5  L= 10,0 [m] ;   przepust 0,8x1,5m ; 
- odcinek  D5 do studz. D6  L= 25,0 [m] ; Φ 1000 bet. ; 
- odcinek  D6 do GB   L= 16,0 [m] ; Φ 1000 bet. ; 
- odcinek  GB do wylotu WB  L= 7,5 [m] ;   koryto otwarte bez zmian  
 
Dla kolektora odpływowego przewiduje się zabudowę studzienek  rewizyjnych typowych 
Φ1500 betonowych wg. Prefabet Kluczbork jak również  studzienek w wykonaniu 
indywidualnym – wg. rysunku 04, 05. 
 
 
STUDZIENKI   Φ1500   
Studzienki rewizyjne Φ1500 przewidziano jako wykonanie na bazie den studziennych 
bez uszczelki wykonanych jako monolit (wg. Prefabet Kluczbork), kineta wyprofilowana 
pod dowolnym kątem zgodnie z kierunkami załomu kolektora. 
Dno studzienne przykryte będzie płytą pokrywową żelbetową z włazem żeliwnym typu 
ciężkiego.  
Przewidziano zagruntowanie studzienki a następnie zaizolowanie od zewnątrz poprzez 
pokrycie powierzchni dwukrotnie Izoplastem R+B  zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 
STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA 
 
Studnie połączeniowe przewiduje się wykonać na bazie ścian z bloczków betonowych 
na zaprawie R=8MPa. Płytę denną studni stanowić będzie prefabrykat - płyta 
fundamentowa P1 wykonanie wg. rysunku nr 04, 05, płyta pokrywowa przewidziana 
również jako prefabrykat (płyta P2 wykonanie wg. rysunku nr 04, 05). Zamknięcie studni 
włazem żeliwnym. 
 
WYLOT BRZEGOWY 
 
Przewiduje się zrzut wód deszczowych prowadzonych przedmiotową kanalizacją 
burzową do cieku „bez nazwy” z wykorzystaniem istniejącego koryta otwartego (odcinek 
GB do WB). Trasa koryta otwartego – bez zmian. Przewiduje się remont istniejącego 
koryta otwartego z umocnieniem brzegów koszami siatkowo kamiennymi oraz narzutem 
kamiennym w dnie. 
Szczegółowe rozwiązanie umocnień wylotu brzegowego według rysunku nr 07.   
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Po zabudowie przedmiotowej  kanalizacji deszczowej należy przeprowadzić próbę 
szczelności zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych „ - tom II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe - Wydawnictwo Arkady W-wa 1988 r. ; oraz zgodnie z wymogami norm  
BN-83/8836-02 oraz  PN-92/B-10735.  
 
 
4.2. Warunki realizacji. 
 
 Roboty ziemne 
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie rozeznać plan 
sytuacyjny oraz zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną terenu. 
 
Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem. 
 
Całość wykopów wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie PN - 83/ B-8836 -
02 oraz przepisami BHP, a w szczególności z uwzględnieniem rozdziału 10  
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. nr 47/ 2003, poz.401). 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych , trasę kolektora odpływowego należy wytyczyć i 
oznaczyć. 
Wykopy ziemne zaprojektowano z zabezpieczeniem skarp wykopu deskowaniem. 
 
 
 Montaż , układanie przewodu na dnie wykopu. 
 
 Montaż rurociągów powinien być wykonywany przez (firmy) pracowników 
posiadających doświadczenie w tym zakresie. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z projektem. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu , należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą 
mieć uszkodzeń : pęknięć, ubytków. 
Układanie odcinka przewodu powinno odbywać się na przygotowanym podłożu.  
Rury należy układać w warstwie ustabilizowanego piasku gr. ok. 0,2 m. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej 
swej długości  w co najmniej 1/4 jego obwodu. 
Złącza pomiędzy poszczególnymi odcinkami rur należy wykonać przez zalanie 
betonem.  
 
Wylot do odbiornika umocnić na odcinku koryta otwartego koszami siatkowo 
kamiennymi na skarpach oraz narzutem kamiennym w dnie. 
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 Próba szczelności. 
 
 Po ukończeniu robót montażowo-budowlanych związanych z realizacją 
przedmiotowego kolektora odpływowego należy sprawdzić szczelność przewodów.  
Próba szczelności winna być przeprowadzona przed zasypaniem wykopu. 
Przewód powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację wód 
do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  
Wyniki próby szczelności winny być ujęte w protokole podpisanym przez 
przedstawicieli:  inspektora nadzoru , wykonawcy oraz użytkownika. 
 
 
Podsypka i obsypka przewodu. 
 
 Przed przystąpieniem do układania rur w wykopie , dno wykopu powinno być 
dokładnie wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygładzone przez podsypkę 
piaskową.  
Wielkość podsypki piaskowej powinna wynosić ok. 20 cm. 
W przypadku trudnych warunków gruntowych (teren nawodniony) należy podłoże 
zagęścić klińcem drogowym , a następnie wykonać podsypkę piaskową zagęszczoną. 
Prace prowadzić w okresie bezdeszczowym. 
Po zainstalowaniu rur w wykopie miejsca połączeń uszczelnić betonem na zaprawie 
Rz=8MPa następnie po związaniu betonu można przystąpić do zasypania wykopu. 
Do zasypania stosować grunt pochodzący z wykopu. 
 
Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem rur w wykopie winny być 
przeprowadzone w taki sposób , aby nie powodowały ich uszkodzenia. 
 
 
 
5. DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA  ORAZ  ODBIÓR.  
 
Po realizacji przedmiotowej  inwestycji należy dokonać protokolarnego odbioru robót. 
Wymagane materiały do odbioru : 
- projekt budowlany  
- inwentaryzacja geodezyjna ułożonego kolektora odpływowego 
- wynik próby szczelności przewodów ułożonych w wykopie 
Inwentaryzacja geodezyjna powinna być wykonana przez uprawnionego geodetę oraz 
winna posiadać pieczątkę właściwego terenowo Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej.  
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6. WYMAGANIA  BHP – ROBOTY ZIEMNE. 
 
Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę obowiązuje przestrzeganie przepisów  
BHP  z zakresu prac ziemnych , montażowych oraz transportowych. 
Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji należy przewidzieć osoby posiadające 
odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP. 
Roboty ziemne uwzględniając istniejące warunki gruntowe przyjęto z zabezpieczeniem 
skarp wykopów deskowaniem. 
Przy wykonawstwie robót ziemnych (z uwagi na głębokość wykopów powyżej 1,5[m] 
należy przestrzegać kolejności realizacji poszczególnych prac zgodnie z 
uwarunkowaniami podanymi  w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
7. UWAGI  KONCOWE. 
- Rozpoczęcie prac winno być poprzedzone załatwieniem formalności zgodnie z 

wymogami prawa budowlanego. 
- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przestrzeń liniową w zasięgu prac 

ziemnych i spenetrować istniejące uzbrojenie podziemne. 
- Po realizacji kanalizacji deszczowej , drenażu oraz instalacji towarzyszących należy 

zgłosić wykonane prace celem dokonania odbioru końcowego. 
- Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru   

Robót Budowlano – Montaż. oraz obowiązującymi przepisami BHP na placu budowy. 
- Po zasypaniu wykopów teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
- Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek opracowania tzw. 

„planu bioz” spełniającego wymogi  Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.  
Dz. U. Nr 151 poz. 1256  - w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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8. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ. 
 

1. Zakres i kolejność robót 
 
Zakres robót prac remontowych obejmuje zadania przy podziale projektowanych prac na 

odcinki mogące być realizowane w okresie kilkudniowym w następującej kolejności : 
Roboty wykonywane na danym odcinku 

o Wytyczenie trasy kanalizacji burzowej, zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem 
osób niepowołanych  

o Ręczne wykonanie wykopów kontrolnych w następujących miejscach : 
- skrzyżowanie z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu 

o Wykonanie wykopów liniowych po wytyczonej trasie 
o Wykonanie zabezpieczeń w rejonie wylotu brzegowego 
o Zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną 
o Wyrównanie dna wykopu z wykonaniem podsypki, na podstawie pomiarów 
niwelacyjnych 
o Montaż i ułożenie rur w wykopie 
o Zabudowa studni rewizyjnych. 
o Remont istniejącego wylotu brzegowego 
o Próba szczelności przewodów 
o Wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych 
o Obsypanie przewodów piaskiem wraz z zagęszczeniem gruntu 
o Zasypanie wykopów gruntem rodzimym 
o Uporządkowanie terenu z przywróceniem do stanu pierwotnego 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 
a) Istniejący ciek „bez nazwy” 
b) Istniejąca kanalizacja  
c) Istniejący drenaż 
d) Istniejący wodociąg 
e) Sieć energetyczna 
f) Sieć gazowa 

 
3. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 
Wykonywanie wykopów pionowych bez rozparcia, przy przewidywanej w projekcie 

głębokości (poniżej 1,5 m), oraz prace montażowe w wykopach stanowią zagrożenie 
przysypania ziemią . Wykonywanie wykopów pod studnie rewizyjne oraz montaż rur kanalizacji 
burzowej, umocnienia istniejącego wylotu brzegowego.  
 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

Przewidywane zagrożenie to: 
- Zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów. 
- Wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyżką koparki) 
- Obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu lub poślizgnięcie się 
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- Uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem        
-  Wykonanie bezpiecznych zejść do wykopów 
- Obsługa maszyn budowlanych używanych do prac inżynieryjnych (ubijarki, zgrzewarki). 
-  Praca narzędziami elektrycznymi (wiertarki, młoty , gwintownice, zgrzewarki) 
-  Praca zestawem spawalniczym 
-  Praca przy czynnej instalacji elektrycznej 
-  Transport ładunków ciężkich. 
 

5. Instruktaż pracowników  
 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 
okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
Ponadto bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 
inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt 1 
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas 
realizacji robót zgodnie z pkt 3 i 4.  
- Przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia 

 
6. Techniczno- organizacyjne środki zapobiegawcze. 

 
Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

o oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych. 
o Zadbać o dobra komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników, 
dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych. 
o Wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji 
dostosować do głębokości, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń 
transportem, składowaniem materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów. 
o Przy wykopach płytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone z 
uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu 
o Ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu 
o Zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli 
o Przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp i umocnień  
o Prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić bez 
użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu. 
o Prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci  

Kierownik Budowy lub inna osoba powinna sporządzić dla inwestycji PLAN 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).
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9. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 

 
L.p. 

 
Wyszczególnienie 

 
Jednostka 

 

 
Ilość 

KANALIZACJA BURZOWA 
 

 
1. 

Rura żelbetowa Φ1000  
Vipro lub odpowednik tej samej klasy 

 
mb. 

 
122,0 

2. Przepust ramowy BxH=1,5x0,8m do zabudowy w 
drodze ul. Sportowej 

 
mb. 

 
10,0 

3. Studnia rewizyjna Φ1500 (Prefabet Kluczbork 
lub odpowiednik tej samej klasy) 

- dno studzienne monotityczne, kineta dla 
włączenia kanałów k-1000 

- płyta pokrywowa z włazem żeliwnym 
typu ciężkiego 

DOTYCZY STUDZIENEK: D1, D2, D3, D6 

kpl. 4 

4. Studnia połączeniowa – wykonanie indywidualne 
wg. rys. nr 05 

- płyta fundamentowa, ścieny murowane z 
bloczków, kineta formowana 

- płyta pokrywowa z włazem żeliwnym 
typu ciężkiego 

DOTYCZY STUDZIENEK: D4 

kpl. 1 

5. Studnia połączeniowa – wykonanie indywidualne 
wg. rys. nr 04 

- płyta fundamentowa, ścieny murowane z 
bloczków, kineta formowana 

- płyta pokrywowa z włazem żeliwnym 
typu ciężkiego 

DOTYCZY STUDZIENEK: D5 

kpl. 1 

6. Wylot brzegowy  
– wykonanie indywidualne wg. rys. nr 07 

kpl. 1 

7. Mieszanka piaskowo-cementowa ( 1:5 ) do 
wykonania umocnienia w rejonie włączeń do 
studni rewizyjnych 

m3 4,0 

8. Piasek podsypkowy m3 36,5 
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10. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI PROJEKTU 
  

Bielsko-Biała, sierpień 2011r.. 
 
 

Dotyczy:  REMONT KANAŁU BURZOWEGO NA DŁUGOŚCI 390 [m]  
PRZY TERENIE AMFITEATRU W SZCZYRKU 

 
 
 
Adres budowy: Szczyrk ul. Wypoczynkowa / Sportowa 

 pgr. 8184, 2119/13 
    
 
Inwestor:  GMINA Szczyrk 
   43-370 Szczyrk 

ul. Beskidzka 4 
 
 
 
Oświadczam że przedłożona dokumentacja budowlana ww zadania wykonana została 
zgodnie z obowiązującymi normami , obowiązującym prawem budowlanym i jest 
kompletna pod względem celu któremu ma służyć. 
 
 
 
 
 
 
 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
 
 


