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I. CZĘŚĆ OPISOWA
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1. Wstęp.

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków  w 

miejscowości  Bykowice dz. nr  115/1; 115/2;  114/3; 113; 247/7; 247/3; 247/2; 119; 118/1;  214, 

114/4,  114/5,  114/2,  247/6,  247/8,  151/2 na  terenie Gminy  Pakosławice,  z  grawitacyjnym 

odprowadzeniem  ścieków  oczyszczonych  do  rzeki  Cielnica.  Trasa  projektowanej  kanalizacji 

odprowadzającej  ścieki  oczyszczone  prowadzi  przez  teren  zamknięty  PKP,  dz.  nr  241,  linia 

kolejowa  nr  288  Nysa  –  Brzeg,  km  6.667.  Na  powyższe  przejście  opracowano  niniejszą 

dokumentację.

1.2 Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomiędzy Gminą Pakosławice, a PUHiP BUDGRI, Alfred Lenkiewicz, Wierzbie 

25, 48-316 Łambinowice,

- Wizja lokalna w terenie,

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 75, poz. 690),

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, poz. 462),

-  Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 

2013r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu 

budowlanego  (Dz.U. nr 0, poz. 762),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. Dz.U. poz. 145),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. nr 243 poz. 1623),

- Dane techniczne i technologiczne przydomowej oczyszczalni ścieków,

- Norma Branżowa BN-80/8939-17, przeprowadzenie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi,

- Obowiązujące normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  przydomowych  biologicznych  oczyszczalni  ścieków  w 

miejscowości  Bykowice dz. nr  115/1; 115/2;  114/3; 113; 247/7; 247/3; 247/2; 119; 118/1;  214, 
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114/4,  114/5,  114/2,  247/6,  247/8,  151/2 na  terenie Gminy  Pakosławice,  z  grawitacyjnym 

odprowadzeniem  ścieków  oczyszczonych  do  rzeki  Cielnica.  Trasa  projektowanej  kanalizacji 

odprowadzającej  ścieki  oczyszczone  prowadzi  przez  teren  zamknięty  PKP,  dz.  nr  241,  linia 

kolejowa nr 288 Nysa – Brzeg, km 6.667. 

3. Proponowane rozwiązania techniczne.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej grawitacyjnie ścieki oczyszczone z 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do rzeki Cielnica, występuje skrzyżowanie z 

torowiskiem (jeden tor i nasyp kolejowy) linii kolejowej nr 288 Nysa – Brzeg, dz. nr 241 - teren 

zamknięty PKP. Jest to teren o zróżnicowanej niwelecie ze spadkiem w kierunku rzeki.

Projektowana  kanalizacja  sanitarna  wykonana  będzie  z  rur  kanalizacyjnych  PCV  o  średnicy 

200mm.  W miejscach  skrzyżowań  z  przeszkodami  terenowymi  (torowisko)  zastosowane  będą 

ochronne rury stalowe, szczegóły w punktach 3.1. i 3.2.

Budowa  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  zamkniętym  PKP  prowadzona  będzie  zgodnie  z 

warunkami PKP, niniejszym projektem oraz podstawowym projektem budowlanym.

3.1. Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem.

Skrzyżowanie kanalizacji sanitarnej z torowiskiem linii kolejowej nr 288 w km. 6.667 wykonane 

będzie jako jedno przejście metodą przewiertu.

Grawitacyjna  kanalizacja  sanitarna  PCV Ø200mm  prowadzona  będzie  w  rurze  przewiertowej, 

stalowej Ø355,6x8mm, długość rury przewiertowej ok. 25,00 m.

Głębokość od podstawy szyny do rury osłonowej (przewiertowej) wynosi: ok. 2,2m. Z uwagi na 

warunki  lokalizacyjne  skrzyżowanie  z  torami  wykonane  będzie  pod  kątem  ok.  90%,  jak  na 

załączonym planie sytuacyjno - wysokościowym w skali 1:500.

Rura przewiertowa wyprowadzona będzie poza teren PKP. Komory przewiertowe zlokalizowane 

będą poza terenem PKP, odpowiednio na działkach nr: 114/5 (własność gmina Pakosławice) i 151/2 

(własność Borecki Wiesław i Kazimiera). Komorę nadawczą proponuje się na dz. nr 114/5, komorę 

odbiorczą na działce nr 151/2, lub odwrotnie. Wielkość komór nadawczej i odbiorczej dostosowana 

będzie do stosowanego sprzętu,  ścianki  komór szczelne.  Głębokość  zabicia ścianek  szczelnych 

dostosowana będzie do głębokości komór. Przyjęto komory o wymiarach 6,0 x 2,0m i 2,0 x 2,0m, 

dno komór umocnić płytami Jomb.

Proponowane rozwiązanie nie narusza stateczności nasypu kolejowego, dno komór znajdować się 

będzie powyżej poziomu wody gruntowej.

Po wykonaniu przewiertu ścianki szczelne oraz płyty Jomb należy usunąć, a teren przywrócić do 
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stanu pierwotnego. Kanalizację sanitarną obsypać gruntem z wykopu.

Do wprowadzenia rury kanalizacyjnej przewodowej stosować płozy dystansowe, odległość między 

płozami około 1,0 m. Końcówki rur przewiertowych uszczelnić pianką poliuretanową i manszetami 

uniwersalnymi typu "U".

3.2. Obiekty na projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej projektuje się betonowe studnie rewizyjne. Obiekty zostały 

zlokalizowane w odległości 3,0m - studnia S1, 3,0m - studnia S2. Jest to odległość od granicy 

terenu zamkniętego PKP.

Rura przewiertowa wyprowadzona będzie poza teren PKP. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej oraz 

obiektów odbywać się będzie poza terenem zamkniętym PKP.

4. Roboty ziemne.

W  miejscu  wykonania  komór  przewiertowych  wykopy  wykonane  będą  mechaniczne,  poza 

przewiertami wykopy wykonane będą  mechanicznie i  ręcznie na odkład.  Szerokość  wykopu w 

miejscach lokalizacji komór przewiertowych dostosowane będą do używanego sprzętu. Technologia 

układania przewodów wykonana będzie zgodnie z wytycznymi  producentów rur.  Dno wykopu 

należy dokładnie oczyścić  z kamieni, korzeni i podobnych części stałych. Po oczyszczeniu dna 

wykopu wykonać podsypkę z piasku gr. min 20 cm, a nad rurą nadsypkę gr. min. 30 cm, po czym z 

gruntu rodzimego wykonać zasypkę warstwami co 30 cm. Obsypki ochronnej bezpośrednio nad 

przewodem nie zagęszczać mechanicznie.

5. Uwagi końcowe.

1.  Termin  rozpoczęcia  robót  na terenie  PKP należy zgłosić  i  ustalić  z  odpowiednią  jednostką 

organizacyjną PKP.

2. W czasie prowadzenia robot ziemnych i montażowych należy przestrzegać przepisów ogólnych i 

branżowych  BHP  w  zakresie  transportu,  montażu,  składowania  materiałów,  zabezpieczenia 

wykopów, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

3.  Wykopy  zabezpieczyć  barierkami  z  tablicami  ostrzegawczymi,  a  na  oświetlić  sztucznym 

światłem.

4. Roboty prowadzić zgodnie z informacją BIOZ znajdującą się w projekcie budowlanym.

Opracowanie:
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1. Podstawa opracowania.

Podstawą  opracowania  jest  ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane,  Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie  z  w/w  ustawą  do  obowiązków  projektanta  należy  sporządzenie  informacji  BIOZ. 

Kierownik  budowy jest  zobowiązany sporządzić  lub zapewnić  sporządzenie  planu BIOZ przed 

rozpoczęciem budowy.  

2. Zakres oraz kolejność robót.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 

oczyszczone z przydomowych biologicznych oczyszczalni  ścieków do rzeki Cielnica.  Na trasie 

projektowanej kanalizacji  występuje skrzyżowanie z torowiskiem linii  kolejowej nr 288 Nysa – 

Brzeg. W miejscu skrzyżowania z torowiskiem roboty prowadzić metodą bezwykopową – metodą 

przewiertu. 

Zakres robót obejmuje:

- przewiert pod torowiskiem linii kolejowej oraz zabezpieczenie czynnych torów na czas budowy 

przewiertu,

-  budowę  grawitacyjnej  kanalizacji  sanitarnej  odprowadzającej  ścieki  oczyszczone  z 

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków do rzeki Cielnica,  

Kolejność wykonywania robót.

a. Po zakończeniu robót przygotowawczych przystąpić do wykonania przewiertu. Na etapie prac 

przygotowawczych wykonać wszystkie uzgodnienia z PKP. 

b. Budowa kanalizacji sanitarnej z wylotem do rzeki Cielnica.

3. Wykaz istniejących obiektów.

Roboty będą prowadzone w terenie niezabudowanym oraz na terenie zamkniętym PKP.  

4.  Elementy  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie 

życia i zdrowia ludzi.

Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  będzie  stwarzał  ruch  pociągów  na  torowisku  linii 

kolejowej podczas wykonywania robót budowlano – montażowych. 
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5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń – skala, rodzaj, miejsce i 

czas ich występowania.    

Ryzyko powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi  na  tej  budowie  związane  jest  z 

przysypaniem ziemią, potrąceniem przez pojazd znajdujący się w ruchu itp. 

Zagrożenia powyższe występują  przez cały czas trwania prac budowlanych przy wykonywaniu 

robót budowlano – montażowych.

W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalnie 

ryzyko związane z prowadzeniem budowy, a w szczególności:

a. Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy. 

b. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy w głębokich wykopach (roboty prowadzone w studniach, pod 

ziemią)  oraz  przy  montażu  elementów  ciężkich.  Przy  wykonywaniu  wykopów 

wąskoprzestrzennych  osoby  współpracujące  z  operatorem  mogą  znajdować  się  wyłącznie  w 

zabezpieczonej  części  wykopu.  Ponadto  niedopuszczalne  jest  jednoczesne prowadzenie  w  tym 

samym miejscu innych robót oraz przebywanie osób niezatrudnionych. 

c.  Właściwe  użytkowanie  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  spycharki,  dźwig,  samochody 

dostawcze. Sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinny być:

- sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne,  

- obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników,

- używany wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcji obsługi,

- po skończeniu prac powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony przed 

uruchomieniem przez osoby postronne.

d.  Zachowanie  szczególnej  ostrożności  przy  wykonywaniu  prac  na  terenie  uzbrojonym,  linie 

kablowe. Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z 

właścicielem  lub  zarządcą  sieci  odległość  bezpiecznego  używania  maszyn  roboczych  oraz 

zorientować się co do możliwości wystąpienia innego uzbrojenia nie zidentyfikowanego na planie 

sytuacyjno – wysokościowym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użycie sprzętu poprzedzić 

ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.    

Roboty takie mogą wykonywać pracownicy posiadający:

- aktualne świadectwo zdrowia,
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- aktualne okresowe szkolenie BHP,

-  instruktaż  przeprowadzony przez  Kierownika  budowy  lub  Majstra budowy bezpośrednio  na 

stanowisku pracy w zakresie BHP przed przystąpieniem do tych prac.

7.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających 

niebezpieczeństwom  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  i  w  ich 

sąsiedztwie.

- plac budowy powinien być  ogrodzony i oznakowany w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich,

- wykopy głębokie lub liniowe muszą być bezwzględnie zabezpieczone i oznakowane, 

- wszystkie osoby przebywające na placu budowy powinny posiadać odpowiednie ubranie i kaski 

ochronne,

- należy zapewnić  właściwe stosowanie materiałów i technologii  zgodnie z wiedzą  techniczną  i 

instrukcją producenta,

- przestrzegać przepisów ogólnych i branżowych BHP oraz p.poż.

-  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  niezbędnych  zmian  w  planie  BIOZ 

wynikających z postępu prac budowlanych.

Opracowanie:

19


