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ZAWARTO  OPRACOWANIA

CZ   OPISOWA

- OPIS TECHNICZNY        str. nr 1-5

CZ  RYSUNKOWA

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA  skala 1:500 rys. nr 1
-  PROFIL POD NY  skala 1:500/100             rys. nr 2
- STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø 1200
   Z DNEM PREFABRYKOWANYM  skala 1 : 20 rys. nr 3
- WUST ULICZNY Z OSADNIKIEM  skala 1 : 20 rys. nr 4
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy Ogrodowej

                     w m. I owa    ( dz. 444/7)

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora – Urz d Miasta i Gminy I owa

Ul. eromskiego 27

68-120 I owa

1.2 Projekt  przebudowy ulicy Ogrodowej w I owej gm. I owa dz. nr 444/7

1.3 Ustalenia z inwestorem.

1.4 Obowi zuj ce normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przykanalików

deszczowych w przebudowanej ulicy Ogrodowej w m. I owa gm. I owa dz. nr 444/7

3. Opis przyj tych rozwi za  projektowych.

Odwodnienie przebudowanej ulicy zgodnie z projektem drogowym nast pi do

projektowanych wpustów deszczowych ulicznych zlokalizowanych wg projektu

przebudowy ulicy Szkolnej.

Uliczne wpusty deszczowe zostan  pod czone za pomoc  przykanalików do

istniej cego kana u deszczowego ø200.

 3.1 Przykanaliki deszczowe:

Projektowane przykanaliki deszczowe b  odprowadza  wody opadowe

zebrane ulicznym wpustem deszczowym do istniej cej kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano przykanaliki  z rur PVC ø 160 i  ø 200 typu S – lite

o po czeniach kielichowych z uszczelk  gumow .



Projekt budowy przykanalików  deszczowych w  ulicy Ogrodowej m. I owa 3

czenie przykanalików  do istniej cej kanalizacji deszczowej nast pi

zgodnie z ustaleniami z inwestorem do istniej cego osadnika na istniej cej

kanalizacji deszczowej.

czenie projektowanej kanalizacji do istniej cego osadnika nale y wykona

stosuj c przej cie szczelne PVC z uszczelk  gumow .

Rury kanalizacyjne uk ada  w wykopie na podsypce piaskowej o grubo ci

10cm i obsypa  piaskiem 20cm nad wierzch rury. Ze wzgl du na przykrycie

projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowej mniejsze ni  1,0m, nale y

ony kana  zabezpieczy  pianobetonem lub obetonowa .

3.2  Studnie kanalizacyjne:

Zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kr gów betonowych Ø 1200,

przykryte p yt elbetow  ustawion  na pier cieniu odci aj cym. Na p ycie

zamontowa  w az eliwny typu ci kiego. Dolna cz  studni prefabrykowana.

Regulacj  wysoko ci w azu dokona  za pomoc  pier cieni betonowych. Elementy

betonowe, nale y przed monta em zaizolowa  na zewn trz abizolem 2xR i 1xP

Studzienki ciekowe do wpustów ulicznych zaprojektowano z elementów

betonowych ø 450 z osadnikiem, zwi czenie stanowi wpust eliwny typu D400.

3.3  Roboty ziemne:

Wykopy w skoprzestrzenne, umocnienie wykonywane kopark , w miejscach

wyst powania uzbrojenia roboty wykonywa  r cznie.

W zakresie robót ziemnych obowi zuje wykonawc  norma bran owa BN-

83/8836-02 „Przewody podziemne – roboty ziemne – warunki techniczne wykonania

i odbioru cz.II)
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3.4  Uwagi ko cowe

Roboty budowlano – monta owe nale y wykona  zgodnie z:

- PN – EN – 1610 – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Przed rozpocz ciem robót ( od w czenia do istniej cego osadnika) nale y

sprawdzi  rz dn  kana u istniej cego w osadniku.

BIOZ
1. OPIS ROBÓT:

1.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w m. I owa gm.

owa dz.nr 444/7, g boko  wykopów od 0,7m do 1,50m.

2. ISTNIEJ CE OBIEKTY BUDOWLANE

2.1 sie  n.n. – 0,4 kV

2.2 kablowa sie  telekomunikacyjna

2.3 kablowa sie  energetyczna

2.4 sie  wodoci gowa

2.5 siec kanalizacyjna

2.6 droga osiedlowa

3. WYST PUJ CE ZAGRO ENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

3.1 Prace ziemne przy sieci elektroenergetycznej.
3.2 Roboty ziemne zwi zane z przemieszczeniem gruntu i jego

utwardzeniem na g boko ci  max.150cm.

3.3 Roboty ziemne zwi zane z budow  odwodnienia na g boko ci

ok.1,20m.

3.4 Roboty ziemne zwi zane z u enie rur „Arota” na istniej cych kablach

telekomunikacyjnych i energetycznych.
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3.5 Ruch pojazdów i ludzi w strefie obj tej budow  drogi.

4. RODKI TECHNICZNE i ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ CE
NIEBEZPIECZE STWOM.

4.1 Kierownik robót zobowi zany jest sporz dzi  plan    i ochrony zdrowia,
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003roku. – Dz. U. 03.120.1126.

4.2  Przed wej ciem z robotami w pas drogowy, nale y sporz dzi
tymczasowy projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
z wszelkimi opiniami   i zatwierdzeniem w/w projektu, oraz uzyska
zgod   w ciciela drogi na wej cie w pas drogowy z w/w robotami.

4.3 Dla robót prowadzonych w pobli u czynnych urz dze
elektoenergetycznych wyznaczy  strefy ochronne.

4.4 Podczas wykonywania robót pracownicy musz  by  ubrani
w odzie  i obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych
w odzie  i obuwie ochronne. Odzie  powinna mie  kolor
pomara czowy z elementami odblaskowymi.

4.5 Pracownicy musz  posiada  wa ne badania lekarskie.
4.6 Pracownicy musz  by  przeszkoleni pod wzgl dem BHP do

wykonywania powierzonych im prac.
4.7 Sprz t jakim s  wykonywane roboty musi by  sprawny

i odpowiednio konserwowany.
4.8 Miejsce wykonywania robót zabezpieczy  przed dost pem osób

niepowo anych.
4.9 W razie nie wymaganej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót,

miejsca wykonywania robót zabezpieczy  barierami zabezpieczaj cymi,
w razie niewystarczaj cej widoczno ci w dzie , a na pewno w nocy - na
barierach ustawi wiat a migaj ce.

4.10 W poszczególnych etapach robót stosowa  przepisy ogólne
i szczegó owe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie s  wymagane
przez Polskie Prawo

4.11 Ca  prac wykonywa  z uzgodnieniami bran owymi pod
nadzorem osoby uprawnionej.

     Opracowa :












