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1. WSTĘP 
Projekt Budowlany został opracowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Ożarów 

Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2, reprezentowanej przez Dyrektora 
jednostki budżetowej "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim" z siedzibą w Ożarowie 
Mazowieckim przy ul Poznańskiej 129/133 a firmą „ETGAR” Krzysztof Wójcik, z siedzibą w Krakowie przy ul. 
Zakopiańskiej 73/306 reprezentowaną przez właściciela Krzysztofa Wójcika. 

 
1.1.   PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci kanalizacyjnej 
zlokalizowanej: 
po północnej stronie (w ul. Cichej w Ożarowie Mazowieckim) i po południowej stronie (w ul. Imbirowej w 
Duchnicach), torów kolejowych linii nr 3 Warszawa - Kunowice na wysokości km 16+180 biegu torów. 

Realizacja inwestycji jest planowana w związku z wystąpieniem awarii głównej magistrali kanalizacji 
tłocznej odprowadzającej ścieki z całego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Awaria polega 
na rozszczelnieniu istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej DN400 pod torami kolejowymi w w/w lokalizacji. 
Budowa w/w przejścia pod torami kolejowymi realizowana jest w ramach zadania: inwestycyjnego „Budowa 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii nr 3 Warszawa - Kunowice (działka ew. nr 
196/6 obr. 0008 Ożarów Mazowiecki, jedn. ew. 143206_4.0008 Ożarów Mazowiecki) w km 16+180 w 
miejscowości Ożarów Mazowiecki w gminie Ożarów Mazowiecki". 

Miejsca włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej po obu stronach torów kolejowych oznaczono w 
projekcie zagospodarowania terenu jako W1 i W2. 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych, zgodnych z 
obowiązującymi przepisami i normami, mających na celu wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej.  
W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.  
 Opracowanie składa się z projektu zagospodarowania terenu wraz z częścią architektoniczno-budowlaną (z 
części opisowej i graficznej). 
 
Podstawowe wielkości obiektu: 
Uwaga:  
Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania 
pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych. 
 
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonać: 
- po północnej stronie torów kolejowych - w ul. Cichej w Ożarowie Mazowieckim - odcinek PEΦ400x36,4mm 
PE100 SDR11 PN16 o długości 8,0m, 
- po południowej stronie torów kolejowych - w ul. Imbirowej w Duchnicach - odcinek PEΦ400x36,4mm PE100 
SDR11 PN16 o długości 9,5m. 
 
1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowi: 
- umowa z inwestorem, 
- warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki dla 

miejscowości Duchnice, Ożarów Mazowiecki 
- decyzja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogi gminnej,  
- postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego wyrażające zgodę na odstępstwo od przepisów 

techniczno-budowlanych dot. usytuowania obiektów w sąsiedztwie terenów kolejowych, 
- aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
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1.3.  STAN PRAWNY 
Trasa projektowanej kanalizacji przebiega przez działki ewidencyjne nr : 
- 23 - jednostka ewidencyjna Ożarów Mazowiecki, obręb 0008 Ożarów Mazowiecki 
- 23, 24/3 - jednostka ewidencyjna Ożarów Mazowiecki-Wieś, obręb 0003 Duchnice 
będące własnością: 
- Skarbu Państwa zarządzanymi przez  Urząd Gminy Ożarów Mazowiecki. 
Odcinek sieci kanalizacyjnej zlokalizowany w dz. ew. nr 196/6, będącej w posiadaniu samoistnym Polskich Kolei 
Państwowych S.A., został zawarty w odrębnym opracowaniu i stanowi przedmiot odrębnego postępowania 
administracyjnego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. 

 
1.4.  Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
Projektowana infrastruktura stanowi uzbrojenie podziemne terenu, zakres oddziaływania obiektu ustala się na 
odległość maksymalnie do 1,5m od osi projektowanych rurociągów z uwagi na zachowanie strefy bezpieczeństwa 
dla projektowanej infrastruktury o ograniczonym sposobie użytkowania, m.in. zakazem posadowienia obiektów 
kubaturowych, wolnym od nasadzeń drzew i krzewów. 
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Analiza obszaru oddziaływania projektowanej sieci kanalizacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Przepisy Wynik analizy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z 
późn. zmianami) 

Projektowane obiekty nie doprowadzą do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im spełnienia wymagań 
podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 1 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 
października 1997 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2014 r., poz. 81) 

Realizacja inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej nie 
stwarza ograniczeń w możliwości realizacji budowli rolniczej na 
działkach sąsiednich, zgodnie z: § 6 ust. 4, §7 ust. 1 i 2, § 8, § 8a, § 
9, § 11, § 12 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 

Projektowana sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest częściowo w 
poboczach drogi gminnej za zgodą zarządcy drogi publicznej. 
Inwestycja wykonana zgodnie z projektem budowlanym nie będzie 
zmniejszać stateczności i nośności podłoża, nawierzchni drogi oraz 
nie będzie negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkowników 
drogi, zgodnie z §140 ust. 1 – 9. 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) 

Inwestycja zlokalizowana jest częściowo w pasie drogi publicznej 
(drogi gminnej)  za zgodą i na warunkach zarządcy drogi w zgodzie z 
art. 38 oraz art. 42.  

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. 
zmianami). 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

6. Załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 
z późn. zmianami) 

Projektowane rurociągi sieci kanalizacyjnej nie emitują hałasu do 
środowiska.  

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 

Nie przewiduje się powstawania odpadów w trakcie eksploatacji 
projektowanych obiektów. Odpady powstające w trakcie budowy będą 
selektywnie zbierane i przekazywane podmiotowi zajmującemu się 
gospodarką odpadami na terenie gminy. Na terenie inwestycji nie 
będą powstawać odpady niebezpieczne.  

8. Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz. 719)  

Projektowana infrastruktura nie wymaga zastosowania dodatkowej 
ochrony przeciwpożarowej.  
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Wielkość oddziaływania inwestycji na otoczenie nie przekracza parametrów dopuszczalnych przepisami i 
normami. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska ani dla higieny i zdrowia użytkowników. 
 
2.  ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W trakcie realizacji inwestycji ustalono iż miejscowości, przez  które przebiega inwestycja posiadają 
aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone: Uchwałą Nr 410/06 Rady Miejskiej w 
Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2006r, Uchwałą Nr 52/07 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 6 marca 2007r, oraz Uchwały Nr XXVI/249/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 11 
października 2012r. 
Na terenie objętym inwestycją występują następujące formy zagospodarowania terenu: 

- R – tereny rolnicze  
- P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
- U/MN – tereny zabudowy  usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- KDD – tereny dróg dojazdowych, 

Niniejsza dokumentacja została opracowana zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa 
sieci kanalizacyjnej jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu 
zagospodarowania powierzchni terenu. 
Przy ustalaniu trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej wzięto pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu 
zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
4.  WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Biorąc za podstawę kryteria genetyczne, litologiczne, fizyko – mechaniczne oraz warunki wodne dokonano 
oceny warunków geotechnicznych podłoża wzdłuż przebiegu trasy kanalizacji. 

 
Podczas analizowania warunków gruntowo-wodnych powołano się na:  

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

- PN – B – 02479:1998 : Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
- PN – 86/B – 02480 : Grunty budowlane - określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
- PN – 81/B – 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN – 88/B – 04481 : Grunty budowlane - badania próbek gruntu. 
- PN – 81/B – 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
- literaturę geologiczną. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 
401).  

Roboty budowlane związane z inwestycją nie 
wymagają stosowania oznakowań, wyznaczania stref 
niebezpiecznych na terenach nie objętych wnioskiem o 
pozwolenie na budowę.  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i 
warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót 
ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów 
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

Wykonanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20m 
od obszaru kolejowego oraz w odległości mniejszej niż 
4m od granicy PKP za zgodą i na warunkach zarządcy 
infrastruktury kolejowej linii nr 3. Przy projektowaniu 
sieci kanalizacyjnej w bliskim sąsiedztwie toru 
kolejowego z czynną linią kolejową należy wziąć pod 
uwagę drgania spowodowane ruchem kolejowym. 

12. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2015r. poz.1297 z późn. zm.) 

Uzyskano odstępstwo od warunków wynikających z 
zapisów art. 53 ust. 2 z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowymi tj. 10m od granicy terenu PKP i 
20m od osi skrajnego toru na lokalizację sieci. 
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             Przy opracowaniu bazowano na Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawach ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463 oraz norm PN-B-02481 styczeń 1998 „Geotechnika- Terminologia 
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-02479 sierpień 1998 „Geotechnika – Dokumentacje 
Geotechniczne. Zasady ogólne”, PN-86 B-02480 „Grunty Budowlane. Określenia, symbole, podział gruntów”, PN-
75 B-04481 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-74 B-04452 „Grunty budowlane. Badania Polowe”, 
PN-80 B-01800 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetonowe. 
Klasyfikacja i określenia środowisk”, PN-81 B-3020„Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 
5.  DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW  

Na terenie objętym inwestycją nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. 
 
6.  WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 

7.  WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka kanalizacji w msc. Ożarów Mazowiecki 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z 
powyższym zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
2017, poz. 1405) niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
   

W trakcie realizacji inwestycji należy przestrzegać następujących warunków: 
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. 

- w trakcie prowadzenia robót ziemnych i budowlano – montażowych należy ograniczyć emisję 
niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowych i spalin ze stosowanych maszyn i urządzeń budowlanych do 
powietrza. W okresie realizacji przedsięwzięcia nie występują działania związane z wykorzystaniem terenu, 
które mogłyby wpłynąć w sposób negatywny i uciążliwy na środowisko. Celem zabezpieczenia przed 
hałasem należy ograniczyć prowadzenie robót budowlanych do pory dziennej. Prowadzić prace budowlane w 
sposób wykluczający zanieczyszczenie wód gruntowych wyciekiem z niesprawnie technicznie maszyn i 
urządzeń budowlanych. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

− odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy 
przekazać firmie zajmującej się recyklingiem i pozyskiwaniem złomu, 

− inne odpady np. papa, asfalt, należy magazynować na wydzielonym terenie i przekazać do 
unieszkodliwienia wyspecjalizowanej firmie posiadającej zezwolenie na odbiór i unieszkodliwienie 
odpadów niebezpiecznych, 

− postępowanie z urobkiem – nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany w miejscach 
położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem 
po drogach publicznych i zanieczyszczenia powierzchni jezdni.  

 
Zgodnie z ustaleniami przeprowadzonymi w trakcie wizji lokalnej nie zachodzi konieczność wycinki drzew 

i krzewów które, podlegają uzyskaniu decyzji o wycince na podstawie art. 83 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 
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8.  UWAGI KOŃCOWE 
 W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii, uzgodnień i uchwał w 
tym: 
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Nr 410/06 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2006r, Uchwałą Nr 52/07 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 6 marca 2007r, Uchwałą Nr XXVI/249/12  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 11 października 2012r . 

- Protokół z narady koordynacyjnej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej starostwa powiatu 
Warszawa Zachód; 

- Decyzja nr 275/03/18 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie 
umieszczenia kanalizacji w pasie drogi gminnej. 

 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, uchwałami oraz warunkami 
technicznymi. 
 
               

            Opracował: 
 
mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci 
kanalizacyjnej zlokalizowanej: 
po północnej stronie (w ul. Cichej w Ożarowie Mazowieckim) i po południowej stronie (w ul. Imbirowej w 
Duchnicach), torów kolejowych linii nr 3 Warszawa - Kunowice na wysokości km 16+180 biegu torów. 

Realizacja inwestycji jest planowana w związku z wystąpieniem awarii głównej magistrali kanalizacji 
tłocznej odprowadzającej ścieki z całego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Awaria polega 
na rozszczelnieniu istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej DN400 pod torami kolejowymi w w/w lokalizacji. 
Budowa w/w przejścia pod torami kolejowymi realizowana jest w ramach zadania: inwestycyjnego „Budowa 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi linii nr 3 Warszawa - Kunowice (działka ew. nr 
196/6 obr. 0008 Ożarów Mazowiecki, jedn. ew. 143206_4.0008 Ożarów Mazowiecki) w km 16+180 w 
miejscowości Ożarów Mazowiecki w gminie Ożarów Mazowiecki". 

Miejsca włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej po obu stronach torów kolejowych oznaczono w 
projekcie zagospodarowania terenu jako W1 i W2. 
 
2. SIEĆ KANALIZACYJNA 
2.1.  PODSTAWOWE DANE I WIELKOŚCI OBIEKTU 
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonać: 
- po północnej stronie torów kolejowych - w ul. Cichej w Ożarowie Mazowieckim - odcinek PEΦ400x36,4mm 
PE100 SDR11 PN16 o długości 8,0m, 
- po południowej stronie torów kolejowych - w ul. Imbirowej w Duchnicach - odcinek PEΦ400x36,4mm PE100 
SDR11 PN16 o długości 9,5m. 
 
2.2. SIEĆ KANALIZACYJNA I UZBROJENIE 
2.2.1.  Rury i kształtki 

Sieć kanalizacyjną tłoczną zaprojektowano z rur PEΦ400x36,4mm (PE100 SDR11 PN16) dla 
rurociągów ciśnieniowych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. 
 
2.2.2.  Rury osłonowe 
 Przy przejściu przewiertem pod linią kolejową należy zastosować polietylenowe rury osłonowe 
wytłaczane, trójwarstwowe z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa 
sztucznego PE100 RC XSC 50 oraz z warstwą środkową z PE 100 RC. Średnicę rury osłonowej dostosowano do 
średnicy rury przewodowej: dla rury przewodowej PEØ400mm zastosowano rurę osłonową typu PE-
RCΦ560x51,0mm (PE100 SDR11 PN16). 
 
2.2.3.  Zasuwy 
 Na odcinku kanalizacji po obu stronach pasa kolejowego, poza granicami terenu zamkniętego, należy 
zabudować zasuwy odcinające. Projektuje się zasuwy wykonane z armatury żeliwnej kołnierzowej DN400mm 
(żeliwo sferoidalne GJS-500-7 wykonane zgodnie z PN-EN 545). Montaż zasuw przewiduje się w betonowych 
studniach rewizyjnych DN1500mm, usytuowanych w działkach poza granicami terenu zamkniętego. 

 
2.2.4. Studnie rewizyjne 

Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje się zgodnie z normą PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne 
wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych  łączonych na uszczelki gumowe powinny zapewnić 
całkowitą szczelność. Studnie wykonać z betonu o odpowiedniej wytrzymałości klasy C 35/45, wodoszczelności 
W-8, nasiąkliwości poniżej 5% i mrozoodporności F150, z zamontowanymi przejściami szczelnymi i stopniami. 
Urządzenia i wszelkie elementy wyposażenia obiektów muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 
Stopnie złazowe w studniach zgodne z PN-EN 13101:2005 montowane na etapie produkcji.  
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Wewnętrzne powierzchnie betonowe komory należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi 
całkowicie odcinającymi dostęp środowiska agresywnego.  
Studnie należy oznakować  w terenie tabliczkami informacyjnymi z literą ”K” i domiarami do punktów stałych. 
Zwieńczenie studni wykonać poprzez zastosowanie zwężki betonowej o min. wytrzymałości na zgniatanie 300kN. 

W razie konieczności przy osadzaniu włazów kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy 
betonowe pierścienie regulacyjne, o wysokości maksimum 10 cm każdy. Należy unikać w miarę możliwości 
stosowania pierścieni wysokości 5 cm. 
Na kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane tylko włazy zgodne z normą PN-EN 124:2000 o odpowiedniej 
klasie wytrzymałości i wymiarach 800x800 mm klasy D400. 
Włazy muszą być osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. Nie dopuszcza się włazów z 
częściami ruchomymi (np. śrubami). W przypadku włazów szczelnych dopuszcza się włazy z ryglami. 
W pasach drogowych należy stosować włazy z żeliwa szarego. 

 
2.3.  WĘZŁY 
Węzły projektuje się w miejscach charakterystycznych na sieci kanalizacyjnej takich jak: 
- połączenia z istniejącą siecią kanalizacyjną, 
- lokalizacja zasuw odcinających, 
Połączenia nowoprojektowanego odcinka kanalizacyjnego z istniejącym (węzły W1 i W2) należy wykonać 

poprzez zastosowanie łączników do rur PEΦ400mm. 
Połączenia zasuw z rurą przewodową należy wykonać poprzez zastosowanie połączeń kołnierzowych do rur 

PEΦ400mm. 
Elementy węzłów zabezpieczyć poprzez wykonanie bloków oporowych. 
 
2.4. SKRZYŻOWANIE KANALIZACJI Z INNYM UZBROJENIEM 
 Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej występują skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym w 
postaci: 
- kanalizacji sanitarnej, 
- sieci wodociągowej. 
Na czas wykonywania robót odkryte kable, rurociągi zabezpieczyć przed zerwaniem poprzez podwieszenie do 
konstrukcji nośnej zgodnie z załączonym w części graficznej schematem.  
Nie wyklucza się występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapach sytuacyjno-wysokościowych.  
 
Uwaga 
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez naruszenia ich 
posadowienia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego należy powiadomić 
Geodetę Powiatowego poprzez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. 
Poznańska 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. 
 
2.5. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZESZKODY 
 Przy przejściu przewiertem pod linią kolejową należy zastosować polietylenowe rury osłonowe 
wytłaczane, trójwarstwowe z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa 
sztucznego PE100 RC XSC 50 oraz z warstwą środkową z PE 100 RC. Średnicę rury osłonowej dostosowano do 
średnicy rury przewodowej: dla rury przewodowej PEØ400mm zastosowano rurę osłonową typu PE-
RCΦ560x51,0mm (PE100 SDR11 PN16). Średnicę rury osłonowej dostosowano do średnicy rury przewodowej. 
Przejścia bezwykopowe z zastosowaniem rur osłonowych należy wykonać pod linią kolejową. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie przewiertu o całkowitej długości L=55,0m. 
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Technologia wykonania przejścia bezwykopowego (przewiert) w rurze osłonowej składa się z 
następujących etapów: 
- Etap 1 
Wykonać otwór wstępny rozwiercony dostosowany do średnicy rury osłonowej wykonać z powierzchni terenu. 
Dopuszcza się wykonanie przewiertu w wykopie w celu skrócenia długości przewiertu. Wybór sposobu 
pozostawia się wykonawcy.  
- Etap 2 
Następnie rozciągnąć rurę osłonową. Rurę przewodową wprowadzać do rury ochronnej na płozach centrujących 
typu L o wysokości 24mm. Na rurze przewodowej należy zamontować płozy a odległość między obwodami nie 
większa niż 1,5m. Końcówki rury osłonowej uszczelnić materiałem elastycznym do głębokości 30cm, a następnie 
zabezpieczyć np. manszetami wykonanymi z elastomeru EPDM lub z silikonu. Wykonanie zabezpieczenia rury 
osłonowej (montaż manszet) oraz przewodowej (montaż płóz) należy wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Komory przewiertowe - startowa i odbiorcza - planowane są w działkach poza granicami terenu zamkniętego. 
W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie wykopu 
w postaci: 
- pomp o napędzie spalinowym, 
- igłofiltrów. 
Pompowanie wody z wykopów przewiduje się na teren zielony. Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić 
do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót. Schemat przejścia pod przeszkodą przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania. 
 
W przypadku prowadzenia robót w okresie silnych opadów lub roztopów należy przewidzieć odwodnienie wykopu 
w postaci: 
- pomp o napędzie spalinowym, 
- igłofiltrów. 
Pompowanie wody z wykopów przewiduje się na teren zielony. Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić 
do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczęcia robót.  Schemat przejścia pod przeszkodą przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania. 
 
2.7.  OZNAKOWANIE TRASY KANALIZACJI 
 Miejsca przejścia poprzecznego należy oznaczyć na krawędziach słupkami betonowymi. 
 
3. ROBOTY W PASIE DROGOWYM DRÓG GMINNYCH 

Zgodę na roboty w pasie dróg gminnych oraz na umieszczenie urządzeń nie związanych z 
funkcjonowaniem drogi uzyskano na mocy decyzji Nr 275/03/18 wydanej przez Burmistrza Ożarowa 
Mazowieckiego. W/w decyzja zezwala na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych o 
numerach ewidencyjnych: 

• Obręb Ożarów Mazowiecki (0008): 23 - nr drogi 410688W ul. Cicha, 

• Obręb Duchnice (0003): 23 i 24/3 - nr drogi 411198W ul. Imbirowa. 
na następujących warunkach: 
• przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych, 

• przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego jako zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 
1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze 
zm.), o które należy wystąpić do zarządcy drogi w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów 7 dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa 
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drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 zezm.), 

• przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia Burmistrza 
Ożarowa Mazowieckiego jako zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie 
opłaty rocznej, 

• miejsce prowadzenia robót w pasie drogowym powinno być oznakowane i wygrodzone zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu drogowego ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 i z 2016 r. poz. 314), 

• w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo 
powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, do wniosku na zajęcie 
pasa drogowego należy dołączyć zatwierdzony przez Starostę Warszawskiego Zachodniego projekt 
czasowej organizacji ruchu, 

• roboty związane z umieszczeniem urządzenia należy wykonać w okresie od kwietnia do października w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych (unikać okresu zimowego), umożliwiających prawidłowe 
wykonanie odtworzenia pasa drogowego drogi gminnej; wykonanie robót poza ww. okresem możliwe jest tylko 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach lub przypadkach nie wymagających naruszenia konstrukcji drogi, 

• prace otwarte w pasie drogowym ograniczyć do minimum, 
• naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), a o 
zakończeniu robót należy powiadomić zarządcę drogi, 

• jeżeli gruntu nie da się zagęścić, należy go wymienić, 
• inwestor zobowiązany jest do usuwania usterek i wad technicznych, powstałych w ciągu 36 miesięcy od daty 

odbioru decyzji, ll)zgodnie zart. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub 
remont drogi wymaga przełożenia przedmiotowego urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi jego 
właściciel,  

• inwestor ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wszelkie szkody i straty wynikłe z 
prowadzenia robót oraz w ww. okresie gwarancyjnym, 

• zarządca drogi nie ponosi  odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotowego urządzenia przy robotach 
utrzymaniowych prowadzonych na drodze. 

 
Odtworzenie pasa drogowego w przypadku nawierzchni asfaltowej: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (5cm), podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (7cm), 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (20cm), warstwa piasku 
spełniająca warunek szczelności (15cm), nie dopuszcza się surowców pochodzenia sztucznego oraz 
wapieni, 

- inwestor wykona po zakończonych pracach ziemnych zagęszczenie gruntu wydane przez uprawniony 
podmiot, 

- naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego zgodnie z przepisami i warunkami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 
430) 

Przewiduje się wykonanie odtworzenia nawierzchni: 
- w ul. Cichej o powierzchni około 15m2 (nawierzchnia asfaltowa), 
- w ul. Imbirowej o powierzchni około 15m2 (nawierzchnia tłuczniowa). 
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Na odcinkach sieci, które zaprojektowano w pasie dróg gminnych, obsypkę należy zagęścić do 97% ZMP 
(Zmodyfikowana Metoda Proctora). Przy ręcznym zagęszczaniu obsypki uzyskać wyżej wymienioną wartość 
ZMP, obsypkę należy układać warstwami o grubości 15cm i zagęszczać zagęszczarką mechaniczną wykonując 
co najmniej 3 cykle (powtórzenia). Obsypkę wykonać i zagęścić co najmniej 15cm ponad górną krawędź 

rurociągu. Wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym o WP≥35 zagęszczonym warstwami co 30cm do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg normy BN-83/883602.  
Po robotach w pasie drogowym dróg gminnych, teren, nawierzchnię drogi doprowadzić należy do stanu 
pierwotnego. Wykopy zabezpieczyć barierkami, mostkami dla pieszych oraz odpowiednio oznakować i 
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 
 

4. PRZEJŚCIE POD LINIĄ KOLEJOWĄ NR 3 
Odcinek sieci kanalizacyjnej prowadzonej pod torami kolejowymi linii nr 3 Warszawa-Kunowice (działka 

ewidencyjna nr 196/6 obręb 0008 Ożarów Mazowiecki) ujęto w oddzielnym opracowaniu, objętym oddzielnym 
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej przez  Wojewodę Mazowieckiego.  
Przejście poprzeczne sieci kanalizacyjnej należy wykonać w formie przewiertu sterowanego w polietylenowych 
rurach osłonowych typu RC Ø560 x 51,0mm PE100 PN16 SDR11 o łącznej długości 55,0m. Przeprowadzenie 
rurociągu pod linią kolejową należy wykonać zgodnie z normą BN-80 8939-17. Rurociąg na odcinku pomiędzy 
zasuwami odcinającymi umieszczonymi po obu stronach terenu kolejowego należy wykonać z rur na ciśnienie 
dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego jakie będzie panowało w tych rurociągach. Przejście wykonać z rur 
PE100 PN16 SDR11 o średnicy PE Ø400x36,4mm. 

 
5. ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

5.1. Technologia wykonania robót ziemnych i montażowych 
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej objętej opracowaniem powinna być wykonana zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP i normami: 

roboty ziemne PN-6S/B-06050 
wykopy otwarte PN-62/8836-02 
 Całość robót należy wykonać i odebrać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych "cz.II-1988r. - Instalacje sanitarne i przemysłowe". Przy prowadzonych pracach 
ziemnych nakłada się obowiązek chronienia znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.12.1996r. /Dz.U.158, poz.814/.  
 

5.2. Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej 
Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. 

O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe wymieniane w protokole z narady koordynacyjnej 
oraz właścicieli gruntów, na których będą wykonywane przejścia siecią kanalizacyjną. Trasę sieci należy 
wytyczyć na podstawie planów sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500. Do utrwalenia punktów głównych trasy 
należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o 
długości 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 
trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długości od 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych 
w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04 do 0,05m. "Świadki" powinny mieć długość około 
0,50m i przekrój prostokątny. W trakcie tyczenia trasy kanalizacji kierować się domiarami naniesionymi w 
projekcie zagospodarowania terenu. 

 
5.3. Wykopy 
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczeństwa 

pracy. W związku z prowadzeniem prac w terenie miejskim w terenie łatwo dostępnym dla osób postronnych, 
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wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0m od krawędzi wykopu i oświetlić 
światłem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Budowa sieci kanalizacyjnej 
nie przewiduje się zmian sposobu zagospodarowania terenu do potrzeb realizacji inwestycji. Wykopy zarówno 
mechaniczne jak i ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne – szerokość wykopu 1,0m dla rur 

PEφ200. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunków 
pogrążalnych. Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych 
głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać odpowiednie nachylenie. Przed ułożeniem 

rur należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 20cm. Kąt osadzenia rur 90° Na wykonanej podsypce ułożyć 
rury i częściowo zasypać tak, aby zabezpieczyć rury przed przemieszczaniem się. Po wykonaniu odbioru 
rurociąg zasypać do wysokości 30cm ponad wierzch rury gruntem sypkim starannie zagęszczając po obu 
stronach. Następnie wykop można zasypywać gruntem rodzimym unikając materiałów typu głazy, kamienie, 
elementy betonowe itp. Ostatnie warstwy można zasypać przy użyciu spycharek. 

W przypadku pompowania wody z wykopów, w zależności od ilości wody, stosowane będą pompy o 
napędzie spalinowym, igłofiltry lub studnie depresyjne. Pompowanie wody z wykopów przewiduje się do 
istniejących przydrożnych rowów lub na tereny zielone. Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu 
normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 

 
5.4. Roboty montażowe 

Przewody sieci kanalizacyjnej należy wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Ø400x36,4mm. Rurociągi łączyć 
poprzez zgrzewanie doczołowe. Montaż przewodów wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur ciśnieniowych.  

Rury i kształtki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagają żadnego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Przewodów z tworzyw sztucznych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami i 
rozpuszczalnikami, ani też zasypywać gruntem mogącym zawierać węglowodory aromatyczne oraz związki 
działające agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego nie mogą stykać się z asfaltem, smołą i olejami. 
Wymagania i zakres badań przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych budowanych w wykopach otwartych 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 

 
5.5. Próby szczelności rurociągów 

Szczelność powinna być sprawdzona zgodnie z wymaganą normą PN-81/B/10725,  
PN-74/B-10733, do ciśnienia 1,6 MPa dla rur PE. Próbę należy uznać za pozytywną, gdy ciśnienie próbne w 
rurociągu jest stałe w okresie 30 minut, a złącza nie wykazują, przecieków i roszenia. Przed próbą szczelności 
przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być usunięte. W 
czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód 
na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku 
przewodu zasuw w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób 
zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w 
sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięcie badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny być 
zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron 
przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem lub innym materiałem zgodnie z 
dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. Złącza rur nie powinny być zasypane. 

 
6. WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI ISTNIEJĄCEGO ODCINKA KANALIZACJI 
 Po zakończonych pracach budowlano-montażowych oraz dokonaniu odbioru robót nowego odcinka, 
istniejący odcinek sieci należy wyłączyć z eksploatacji. 
Rurociąg należy wypełnić materiałem, który nie dopuści do osiadania gruntu po całkowitej destrukcji rurociągów 
(np. beton najniższej klasy, pianobeton, mieszanki wypełniające). 
Prace należy wykonać z działek usytuowanych poza pasem terenu zamkniętego. 
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7. ODBIORY ROBÓT 
Odbiory winny odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy, 

przedstawiciela użytkownika sieci i gospodarza terenu (drogi, właścicieli działek). Po wykonaniu prac 
montażowych oraz przeprowadzeniu próby szczelności przewodu wykonać geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do 
eksploatacji - przedstawić wszystkie dokumenty, sporządzić protokół. 
 
8. UWAGI KOŃCOWE 
W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii, uzgodnień i uchwał w tym: 
- Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą Nr 410/06 Rady Miejskiej w 

Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2006r, Uchwałą Nr 52/07 Rady Miejskiej w Ożarowie 
Mazowieckim z dnia 6 marca 2007r, Uchwałą Nr XXVI/249/12  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z 
dnia 11 października 2012r . 

- Protokół z narady koordynacyjnej zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej starostwa powiatu 
Warszawa Zachód; 

- Decyzja nr 275/03/18 wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w sprawie 
umieszczenia kanalizacji w pasie drogi gminnej. 

 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, uchwałami oraz warunkami 
technicznymi. 
 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 
II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 
 
 
 













Jednostka projektowa 

 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CICHEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM I U
IMBIROWEJ W  DUCHNICACH, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI
 
Zadanie inwestycyjne 

 
 

Stadium opracowania 

 
 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania  

Inwestor 

 
mgr in ż. Krzysztof Wójcik 
Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gaz, wod
Uprawnienia : SWK/0131/POOS/04 
 
Projektant: 

             ETGAR Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIA
kom: 502 063 472; 500

NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CICHEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM I U
IMBIROWEJ W  DUCHNICACH, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
 

 
 

Gmina Ożarów Mazowiecki        
ul. Kolejowa 2  

05-850 Ożarów Mazowiecki 
 
 

 Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji  
 cieplnych, wentylacyjnych gaz, wod-kan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, Październik 2018 
 

ETGAR Krzysztof Wójcik  

418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306 
kom: 502 063 472; 500 103 628 

NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827 

biuro@etgar.pl 

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CICHEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM I UL. 

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 



 29

 

WSTĘP 
Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia 

robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zawierać: 

1).  stronę tytułową, 

2).  część opisową, 

3). część rysunkową, w przypadku gdy: 

a). w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

b). wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

W planie należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 

- których charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości; 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

- stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 

- prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; 

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników 

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; 

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; 

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza 

- wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

- prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21 a ust. 2 pkt 1-10 ustawy, obejmuje: 

1). roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 

wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m, 

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, 

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, 

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości 

liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 
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- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15v; 

- 10,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającym 30v; 

- 15,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz 

nieprzekraczającym 110kV; 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 

czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C; 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest; 

3) roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

c) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

d) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z 

użyciem izotopów; 

4) roboty budowlane, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 

e) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

15,0m dla liniio napięciu znamionowym 110kV 

f) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 

30,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV, 

g) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej, 

h) budowa i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym, położonych wzdłuż linii kolejowej, 

i) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia 

ruchu kolejowego; 

5) roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: 

j) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, 

k) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

l) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m; 

6) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

n) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

o) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, 

przecisku lub podobnymi; 

p) roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

q) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; 

7) roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

r) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

s) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 

obiektów; 

8) roboty budowlane, prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych, 

których masa przekracza 1,0t. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinków sieci kanalizacyjnej 

zlokalizowanej: 

po północnej stronie (w ul. Cichej w Ożarowie Mazowieckim) i po południowej stronie (w ul. Imbirowej w 

Duchnicach), torów kolejowych linii nr 3 Warszawa - Kunowice na wysokości km 16+180 biegu torów. 

Realizacja inwestycji jest planowana w związku z wystąpieniem awarii głównej magistrali kanalizacji 

tłocznej odprowadzającej ścieki z całego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków w Pruszkowie. Awaria polega 

na rozszczelnieniu istniejącego przewodu kanalizacji tłocznej DN400 pod torami kolejowymi w w/w lokalizacji. 

Miejsca włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej po obu stronach torów kolejowych oznaczono w 

projekcie zagospodarowania terenu jako W1 i W2. 

 

Podstawowe wielkości obiektu: 

Uwaga:  
Wszystkie nazwy wyrobów i urządzeń wymienione w niniejszym opracowaniu są nazwami handlowymi. 
Dopuszcza się zastosowanie wyrobów producentów innych niż podanych w dalszej części opracowania 
pod warunkiem spełniania stawianych im wymagań odnośnie parametrów technicznych. 
 
W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonać: 

- po północnej stronie torów kolejowych - w ul. Cichej w Ożarowie Mazowieckim - odcinek PEΦ400x36,4mm 

PE100 SDR11 PN16 o długości 8,0m, 

- po południowej stronie torów kolejowych - w ul. Imbirowej w Duchnicach - odcinek PEΦ400x36,4mm PE100 

SDR11 PN16 o długości 9,5m. 

Na odcinku kanalizacji po obu stronach pasa kolejowego, poza granicami terenu zamkniętego, należy 

zabudować zasuwy odcinające. Projektuje się zasuwy wykonane z armatury żeliwnej kołnierzowej DN400mm 

(żeliwo sferoidalne GJS-500-7 wykonane zgodnie z PN-EN 545). Montaż zasuw przewiduje się w betonowych 

studniach rewizyjnych DN1500mm, usytuowanych w działkach poza granicami terenu zamkniętego. 

 
Wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka kanalizacji 

 Po zakończonych pracach budowlano-montażowych oraz dokonaniu odbioru robót nowego odcinka, 

istniejący odcinek sieci należy wyłączyć z eksploatacji. 

Rurociąg należy wypełnić materiałem, który nie dopuści do osiadania gruntu po całkowitej destrukcji rurociągów 

(np. beton najniższej klasy, pianobeton, mieszanki wypełniające). 

Prace należy wykonać z działek usytuowanych poza pasem terenu zamkniętego. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
2. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na swój 
charakter, organizację i miejsce ich prowadzenia. 
- Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 

poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

- 3,0m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV, 

- 5,0m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 

- Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu. 
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- Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów. 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określających skalę i rodzaje zagrożeń  oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Na budowie występują niżej wyszczególnione zagrożenia w następujących okresach: 
L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 

1 Wpadniecie do wykopu 
W okresie wykonywania wykopów przy układaniu instalacji 

podziemnych  

2 Zasypanie ziemią w wykopie 
Wykonywania wykopów wąsko przestrzennych i układanie 

instalacji, 

3 Potknięcie się na tym samym poziomie 

 

Przez cały okres budowy 

4 Poślizgnięciem się na tym samym poziomie 

5 Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu 

6 Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

7 Najechanie przez środki transportu drogowego 

8 Uderzenie przez części ruchome i wirujące 

9 Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10 Porażenie prądem 

11 Hałas 
W czasie zagęszczania gruntu oraz mieszanki betonowej, przy 

robotach rozbiórkowych 

12 Spadające przedmioty 
W czasie załadunku i rozładunku oraz przemieszczania 

materiałów, 

13 Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania, 

14 Zaprószenie oczu W czasie  rozkuwania betonu,  

15 Wdychanie substancji szkodliwych Roboty izolacyjne,  

16 Wibracje Zagęszczanie gruntu oraz mieszanki betonowej 

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 
rodzaju zagrożenia 

Na terenie prowadzonych robót należy przewidzieć zabezpieczenie wykopów w postaci. Oznakowania 

taśmami ostrzegawczymi terenu prowadzenia robót. W miejscach ciągów komunikacyjnych pieszych wykopy 

należy zabezpieczyć poręczami ochronnymi i zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w 

nocy w czerwone światła ostrzegawcze. W miejscach przecięcia wykopów z ciągami pieszymi wykonać kładki 

zabezpieczone barierkami ochronnymi. Dla robót wykonywanych w pasie drogowym wykonać projekt organizacji 

ruchu drogowego. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników  przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych , w tym: 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
Instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 

- imienny podział pracy, 

- kolejność wykonywania zadań, 

- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń 
- Stosowanie hełmów ochronnych 

- Stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz rękawic ochronnych. 
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- Stosowanie kamizelek odblaskowych w trakcie robót w pobliżu ciągów komunikacyjnych. 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby 
Zapewnienie stałego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 

Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 
Na budowie występują następujące materiały niebezpieczne:  

- preparaty do izolacji  – przechowywane będą w opakowaniach fabrycznych. 

Na budowie występują następujące odpady: 

- grunt z wykopów – wydobywany na odkład, wywożony ostatecznie w miejsce wskazane przez 

inwestora. 

- puste opakowania po zamontowanych materiałach wywożone ostatecznie na wysypisko. 

Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
Zagrożenie związane z upadkiem do wykopu: 

Sposoby ochrony: 

- barierki ochronne o wysokości:  

- I barierka o wysokości 1,10 m, 

- II barierka o wysokości 0,55 m oraz krawężnik ochronny 0,15 m,  

wyznaczenie klina odłamu gruntu i nie obciążanie go urobkiem, materiałami budowlanymi. 

 

Zagrożenia związanego z zasypaniem: 

Sposoby ochrony: 

Zastosowania odpowiedniego deskowania ścian wykopu lub klatek ochronnych do pełnej głębokości 

prowadzenia wykopów. 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
 
Dokumentacja budowy będzie przechowywana u Wykonawcy robót.  
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Krzysztof Wójcik                 15.10.2018r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Krzysztof Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  SWK/0131/POOS/04 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,      poz. 1332), 

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy  oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany pn.: 

 

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CICHEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM I UL. 

IMBIROWEJ W  DUCHNICACH, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI" 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny  

z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Krzysztof Wójcik 
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Agnieszka Wójcik         15.10.2018r. 

ul. Borowinowa 55/10 

30-698 Kraków 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Ja niżej podpisany/podpisana Agnieszka Wójcik, 

zamieszkały/zamieszkała  Kraków, ul. Borowinowa 55/10  30-698 Kraków 

Nr uprawnień  MAP/0366/PWOS/08 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,      poz. 1332), 

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy  oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany pn.: 

 

"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CICHEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM I UL. 

IMBIROWEJ W  DUCHNICACH, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI" 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny  

z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny z punktu 

widzenia celu któremu ma służyć. 

 

 

 

 

        .................................................... 

         Agnieszka Wójcik 

          

 











Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-12 roku przez:

Pan Krzysztof Wójcik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0889/05

adres zamieszkania ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej 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.

MAP-K6R-5ZC-CCJ *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-11 roku przez:

Pani Agnieszka Wójcik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0070/09

adres zamieszkania ul. Borowinowa 55/10, 30-698 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-04-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Stanisław Karczmarczyk, Przewodniczący Rady Małopolskiej 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.

MAP-2RE-C1K-G1W *

Podpis jest prawidłowy










