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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• - Zlecenie Inwestora  
• - Aktualne podkłady sytuacyjno wysoko�ciowe w skali 1: 1000 
• - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-

Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej w gminie Trzebownisko – Uchwała nr 
XXVII/275/09  Rady Gminy Trzebownisko z dn. 24 lipca 2009r   

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Podkarpackiego Parku Naukowo-
Technologicznego II etap, w cz��ci poło�onej na trenie gminy Głogów Młp. – Uchwała 
nr XL/374/2009  Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim  

• z dn. 21 lipca 2009r   
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego korytarza infrastruktury technicznej 

w Rudnej Małej– Uchwała nr XL/375/2009  Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z 
dnia 21 lipca 2009r. 

• „Raport oddziaływania na �rodowisko dla planowanego przedsi�wzi�cia : Uzbrojenie 
Parku Naukowo-Technologicznego strefy S1-3 w Jasionce” oprac. mgr in�. A. Kojder 
sierpie� 2009r 

• „�rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsi�wzi�cia PN Uzbrojenie terenu 
Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego- strefa S1-3 w Jasionce”- Decyzja 
Wójta Gminy Trzebownisko O�R-7627-A-11/09 z dnia 6 X 2009r. 

• Koncepcja Programowo Przestrzenna odprowadzenia wód opadowych z terenów   
      PPN-T opracowana przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie  

w 2006 r 
• Dokumentacja geotechniczna pod budow� sieci drogowej oprac. mgr Emil Nowak, 

maj 2009 r 
• Dokumentacja geotechniczna pod budow� uzbrojenia terenu oprac. mgr Emil Nowak,  

czerwiec 2009 r 
• Obowi�zuj�ce normy i normatywy  
• “Warunki techniczne przył�czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji 

Rozbudowa PPNT – II etap w Jasionce” nr TT-401/23/2009 z dnia 16.01.2009r – 
wydane   przez MPWiK Rzeszów 

• Warunki techniczne skrzy�owania kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
gazoci�gu �redniego ci�nienia, drogi lokalnej, oraz wodoci�gu z gazoci�giem wysokiego 
ci�nienia dn 100 w m. Rudna Mała” wydane przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział         

 w Tarnowie nr TT-4528-219/09 Jas/GR/01 z dnia 22.05.2009r 
• Wizja w terenie 
• Uzgodnienie skrzy�owania projektowanej drogi, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

wodoci�gu i gazoci�gu z istniej�cym gazoci�giem wysokiego ci�nienia DN 100  
 w m. Rudna Mała  przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie nr TT-4528-  
 219/09   Jas/GG/02 z dnia 26.08.2009r 
•    Uzgodnienie  trasy drogi oraz trasy sieci wodoci�gowej, gazowej, energetycznej,  
      kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z infrastruktura techniczn� na     
      terenie PPN-T II etap strefa S1-3 przez Podkarpacki Zarz�d Melioracji i Urz�dze�  
    Wodnych w Rzeszowie IRZ-505/693/09 z dnia 09.09.2009.   
•    Opinia ZUDP Nr 1553/09 z dnia 29.09.09 r. 
•    Opinia ZUDP Nr 1813/09 z dnia 14.10.09 r. 
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2.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci  kanalizacji sanitarnej 
dla Strefy S1-3 Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w Jasionce. 
Projektowane uzbrojenie ma zapewnia� odwodnienie terenu, dostaw� wody i gazu oraz 
odbiór �cieków sanitarnych z obszaru przeznaczonego pod inwestycje o powierzchni  
ok. 51 ha poło�onego w m. Rudna Mała i Zaczernie, na południe od terenu lotniska Jasionka.  

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE. 

Budowa geologiczna 
Teren inwestycji pod wzgl�dem morfologicznym stanowi fragment Płaskowy�u 
Kolbuszowskiego nachyleniu w kierunku południowym. Pod wzgl�dem geologicznym 
poło�ony jest w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego, tektonicznej niecki wypełnionej nie 
zaburzonymi osadami morskimi. Wyst�puj� one na gł�boko�ci około 16-19m. 
Przykrywaj� je plejstoce�skie osady wodnolodowcowe w postaci piasków �rednioziarnistych 
z domieszk� �wirów oraz pospółek, w stropie wilgotnych �rednio zag�szczonych, ni�ej 
mokrych zag�szczonych. Lokalnie przewarstwiaj� je wkładki gruntów słabo spoistych 
piasków i �wirów gliniastych lub pyłów  z domieszk� �wirów. 

Warunki hydrogeologiczne 
Wod� gruntow� na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gł�boko�ci od 0,6 m ppt 

do 3,0 m ppt. Woda posiada zwierciadło swobodne.  

4. SIE� KANALIZACJI SANITARNEJ 

Odprowadzenie �cieków sanitarnych z terenu PPNT S1-3 nast�pi do kanalizacji sanitarnej 
dla m. Rzeszowa poprzez główn� przepompowni� �cieków P1 i kanalizacj� tłoczn�
tranzytow�. Projekt przepompowni P1 oraz kanalizacja tłoczna do m. Rzeszowa stanowi 
odr�bne opracowanie. Z uwagi na ukształtowanie terenu na sieci kanalizacyjnej na terenie 
PPNT S1-3 zaprojektowano 2 przepompownie lokalne (PP1 i PP2) o gł�boko�ci 
posadowienia do 3.5 m. 

4.1 Sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 
Sie� kanalizacji sanitarnej projektuje si� w układzie grawitacyjno-ci�nieniowym. 
Kanalizacj� grawitacyjn� projektuje si� z rur PVC-U kanalizacyjnych o �rednicach 200, 250  
i 315 mm typu S . Kielichowe rury z PVC ł�czone s� na uszczelk� gumow�. 
Tras� ruroci�gów, zagł�bienia i spadki pokazano na mapach sytuacyjno-wysoko�ciowych oraz 
na profilach podłu�nych. 
Zgodnie z ustaleniami p.4   PN-92/B-10735 gł�boko�� uło�enia przewodu powinna by� taka, 
aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rz�dnej terenu wynosiło co najmniej 1,20 m. 
Gł�boko�� posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy czym gł�boko��
przykrycia przewodu powinna wynosi� hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 1,0 m 
wi�c gł�boko�� ta nie mo�e by� mniejsza ni� 1,40 m.  
W miejscach gdzie zagł�bienie b�dzie mniejsze ni� 1,4 m, rury nale�y zabezpieczy� przed 
przemarzaniem przez nasyp zapewniaj�cy przykrycie rury minimum 1,4 m. Alternatywnie 
mo�na wykona� obsypanie rury keramzytem - grubo�� warstwy 0,3 m i przykryciem foli� PVC 
szeroko�ci 0.8 m.   
Nie nale�y prowadzi� monta�u rur przy temperaturze ni�szej ni� +5°C.  
�rednice przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzgl�dnieniem odbioru 
�cieków sanitarnych z terenu  PPNT strefa S1 Jasionka. 
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Rury PVC kanalizacyjne nale�y prowadzi� ze spadkiem min. 0,3% dla rur dn 315 oraz 
0,45% dla dn 200 . 
Zakres robót do wykonania w obr�bie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej : 
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 200 mm   
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 250 mm   
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC 315 mm   
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PE 315 mm       
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 90   
� Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE 110  

Ruroci�gi tłoczne 

Od przepompowni �cieków PP1 i PP2 do studzienek rozpr��nych zaprojektowano przewody 
tłoczne z rur PE SDR 17. o �rednicach jak w cz��ci rysunkowej. 
Przewody kanalizacji tłocznej nale�y metod� zgrzewania doczołowego. 
Zmiany kierunków (załamania) wykonywa� wykorzystuj�c naturaln� elastyczno�� materiału. 
Nale�y przy tym przestrzega� warunku zale�no�ci temperatury otoczenia i minimalnego 
promienia gi�cia rur. 
  R = 20 d dla t = +20 st. C 
  R = 35 d dla t = +10 st. C 
Rury ł�czy� na poziomie terenu. Poł�czone odcinki układa� w wykopie w miar� post�pu robót.  
Przebieg ruroci�gów oznaczy� ta�m� lokalizacyjno-ostrzegawcz� z metalizowan� �cie�k� lub 
ta�m� ostrzegawcz� i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewodów wykona� płukanie 
prób� i szczelno�ci na ci�nienie 0,6 MPa.

4.2 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej. 
Na trasie kanalizacji projektuje si� studzienki przelotowe i poł�czeniowe  o �rednicach 1000  
z  tworzywa sztucznego (np. TEGRA 1000) z włazem typu  ci��kiego klasa D400  
oraz z �elbetow� płyt� odci��aj�c�. 
Gór� studzienek z włazami nale�y dostosowa� do istniej�cego terenu. 
Przej�cia kanałami przez �cian� studzienek wykona� jako szczelne z zastosowaniem przej�cia 
tulejowego przelotowego. 
Odległo�ci pomi�dzy studzienkami do 50 m. 
Na zako�czeniu ka�dego przewodu tłocznego, przed wł�czeniem do kanalizacji 
grawitacyjnej, nale�y wykona� studzienk� rozpr��n�.  
Przyj�to studzienki rozpr��ne tworzywowe dn 1000 z włazem typu ci��kiego oraz �elbetow�
płyt� odci��aj�c�.  
W czasie eksploatacji, tam gdzie projektowane b�d� drogi dojazdowe studzienki pod drogami, 
nale�y te studzienki wyposa�y� w teleskopy.  
Na dopływie �cieków do ka�dej przepompowni zaprojektowano zasuwy odcinaj�ce no�owe  
np. Hawle nr kat 3600 lub Jafar o �rednicy jak przewód. Zasuwy nale�y montowa� w studzience 
kanalizacyjnej tworzywowej fi 1000 z włazem typu ci��kiego (szczelnym). Zasuw� nale�y 
ł�czy� z przewodem za pomoc� poł�cze� kołnierzowych dla rur PVC, a zasuw� montowa� na 
bloku podporowym betonowym. 
Na załamaniach trasy przewodu tłocznego nale�y wykona� bloki oporowe z betonu B 15. 

4.3 Przepompownie �cieków 
Z uwagi na ukształtowanie terenu i układ sieci kanalizacji sanitarnej koniecznym było 
zaprojektowanie dwóch strefowych przepompowni �cieków. Przyj�to przepompownie  
z pompami z wolnym przelotem ITT W&W . W pompowniach przewiduje si� układ dwu 
pompowy (w tym jedna pompa rezerwowa). Na  ruroci�gach tłocznych wykona� przył�cz pod 
w��a stra�ackiego Ø  50. Zbiorniki pompowni zaprojektowano z PEHD z doci��eniem  
o �rednicy dn 1500.  
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Przepompownie wyposa�one b�d�  w prowadnice z rur stalowych  nierdzewnych , włazy ze 
stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej ,armatura odcinaj�ca z mi�kkim 
uszczelnieniem klina, obsługa zasuw z poziomu terenu, nasada płucz�ca wraz z pokryw�, 
przepusty dla przewodów, elementy zł�czne ze stali nierdzewnej ,drabinka ze stali nierdzewnej 
wentylacja grawitacyjna z PCV. Sterowanie pomp  za pomoc� sygnalizatorów poziomu. 
Ka�da przepompownia wyposa�ona b�dzie w szaf� sterownicz� wyposa�on� w urz�dzenia 
do komunikacji z centrum zarz�dzania drog� radiow�.  
Układ sterowniczy pompowni stanowi odr�bne opracowanie. 
Teren pompowni zostanie  ogrodzony  siatk� powlekan� H – 1,5 m na słupkach stalowych  
φ 65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrze�y trawnikowych z bram�  
dwuskrzydłow� szer.5,00m wykonan� z profili stalowych zamkni�tych. 
Teren przepompowni nale�y dokładnie zag��ci�, zniwelowa� tak aby pokrywa przepompowni 
znajdowała si� co najmniej 0,3 m powy�ej nawierzchni terenu oraz wyprofilowa� ze spadkiem 
od zbiornika przepompowni. Wewn�trz ogrodzenia przepompowni nale�y wykona�
nawierzchni� z kostki betonowej  z kraw��nikiem na podbudowie cementowo-piaskowej -  jak 
dla placów parkingowych. Na ogrodzeniach umie�ci� tablice informacyjne z nazw� i numerem 
przepompowni.                                                                                                                                           
Dojazd do pompowni o szer. min 4.0m na obci��enie max 27T wg projektu dróg.  

Pompownie zaprojektowano na nast�puj�ce parametry : 

PP1: 
Qs = 2.5 l/s

Długo�� przewodu tłocznego: 135 m 
Rz�dna terenu :   207,80 
Rz�dna dna napływu :  204,80  
Rz�dna osi wyj�cia ruroci�gu tłocznego : 206,30 
Rz�dna osi ruroc. tłocznego przy odbiorze �cieków : 208,45 
Zwierciadło wód gruntowych w rejonie pompowni -2,2m ppt 
Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 100 SDR17 Ø90 
Armatura �eliwna kołnierzowa DN 80. 
Pompownia DN1500 (PEHD) H= 4,5m z dwoma pompami (1 rezerwowa) z wolnym przelotem 
typ DP3068.180MT/471 o mocy elektrycznej N=1,5kW (3x400V) 

PP2: 
Qs = 11,0 l/s

Długo�� przewodu tłocznego: 64 m 
Rz�dna terenu :   208,10 
Rz�dna dna napływu :  204.85  
Rz�dna osi ruroci�gu tłocznego : 206,60 
Rz�dna osi ruroc. tłocznego przy odbiorze �cieków: 206,88 
Zwierciadło wód gruntowych w rejonie pompowni -1,6m ppt 
Przyj�to ruroci�g tłoczny wykonany z rur PE 100 SDR17 Ø110 
Armatura �eliwna kołnierzowa DN 100. 
Pompownia DN1500 (PEHD) H= 5,1m z dwoma pompami (1 rezerwowa) z wolnym przelotem 
typ DP3068.180MT/470 o mocy elektrycznej N=2,0kW (3x400V) 

Zasilenie energetyczne i sterowanie prac� pomp. 

Przepompownie b�d� zasilane przył�czami doziemnymi, które nale�y wykona� wg bran�y 
elektrycznej. 
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Na terenie przepompowni w bezpo�rednim s�siedztwie zbiorników zostan� umieszczone 
rozdzielnice zasilenia energetycznego i sterowania prac� pomp. Pompy b�d� pracowały w 
układzie naprzemiennym. Sterowanie – poziomem wód w komorze pompowni. 

4.4 Roboty ziemne 
Roboty ziemne zwi�zane z budow� kanalizacji z rur kanałowych z PVC i PE 

powinny by� prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania” oraz PN-EN 1610.  
Zgodnie z Instrukcj� stosowania rur z tworzyw sztucznych, szeroko�� wykopu pod rury  
o �rednicy 315 mm winna wynosi� 0,85-1,15 m.  
W strefie wysokich wód gruntowych ( w rejonie rowów) wykopy nale�y wykona� jako 
w�skoprzestrzenne  o �cianach pionowych, odeskowane i rozparte.  
�ciany wykopów pionowych powinny by� zabezpieczone przed usuwaniem si� ziemi, za 
pomoc� szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna składa si� z desek z drewna o grubo�ci 50 
mm lub wyprasek stalowych układanych poziomo, oraz drewnianych nakładek pionowych i 
rozpór. 
Przy wykonywaniu wykopu nale�y zapewni� stateczno�� �cian wykopu przez odeskowanie 
oraz zapewni� mo�liwo�� wykonania robót na sucho tzn. w wykopie nale�ycie 
odwodnionym.  
Strefa prowadzenia rury (10 cm podsypk� oraz obsypk� do wysoko�ci 30 cm ponad wierzch 
rury) nale�y wykona� z piasku sypkiego drobno – �rednio - lub gruboziarnistego bez grud  
i kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by� zag�szczona w procencie  
co najmniej równym zag�szczeniu zasypki wła�ciwej (nigdy nie mniejszym). 
Nale�y zwraca� szczególn� uwag� na to by w gruncie zasypki w strefie kanałowej nie było 
kamieni lub innych ci��kich przedmiotów, które mogłyby uszkodzi� rury. 
Przy zasypkach mechanicznych nale�y uprzednio r�cznie obsypa� kanał warstw� piasku 
grubo�ci 10 cm. Pozostał� cz��� wykopu uzupełnia si� gruntem rodzimym przestrzegaj�c 
jego wła�ciwego zag�szczenia (90% stanu pierwotnego). 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nale�y wykonywa� warstwami  
z jednoczesnym usuwaniem deskowania. 
Pod drogami nale�y zasypk� zag��ci� do wska	nika Is > 90% . 

Na pozostałym obszarze gdzie poziom wód gruntowych na to pozwala przewiduje si�
wykonywanie wykopów  skarpowych bez obudowy, z obudow� szczeln� w strefie 
kanałowej. 
Zasypywanie wykopu nale�y wykona� po dokonaniu prób ci�nieniowych i po wykonaniu 
inwentaryzacji geodezyjnej 

Odwodnienie wykopów 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki  
i dochodzi do 0,6 m ppt. przewiduje si� odwodnienie wykopów za pomoc� igłofiltrów 
rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 0,7-1,5 m przy wydajno�ci jednego 
igłofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nale�y utrzymywa� na poziomie pod 
projektowanym dnem wykopu przez cały okres realizacji posadawiania ruroci�gu.  
Zaprzestanie pompowania mo�e nast�pi� dopiero po przykryciu ruroci�gu. 
Dla pozostałej sieci odwadnianie wykopów b�dzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku 
zakłada si� pompowanie wody bezpo�rednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane 
z kr�gów betonowych 
 600 o gł�boko�ci 1,5m poni�ej dna wykopu umieszczone w 
odległo�ci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomoc� igłofiltrów .  

Monta� pompowni nale�y przeprowadzi� w szalowanym wykopie o �cianach pionowych 
umocnionych. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej nale�y w dnie wykopu 
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zastosowa� zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania  wykopów oraz igłofiltry 
wpłukiwane na gł�boko�� do 7m , na długo�ci  czterech boków wykopu przepompowni w 
rozstawie igieł co 1,0 m .Wody odprowadzi� do pobliskiego rowu. 
Wykonawca w zale�no�ci od rzeczywistych warunków mo�e przyj�� inn� technologi�
odwadniania, o ile zapewni ona prawidłowe odwodnienie wykopów w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 

4.5 Skrzy�owania z przeszkodami 

Skrzy�owanie z kablami telekomunikacyjnymi 

Wykopy w pobli�u kabli telekomunikacyjnych nale�y wykonywa� r�cznie a na kable zało�y�
rury ochronne dwudzielne. 

Skrzy�owanie z projektowanym gazoci�giem �redniego ci�nienia 

W miejscu skrzy�owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z projektowanym  
gazoci�giem �redniego ci�nienia, przewód kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� z rur PE 
uło�onych w wysokoci�nieniowej rurze ochronnej z PE, bez ł�czenia rury przewodowej w 
rurze ochronnej. Ko�ce rury ochronnej zostan� wyprowadzone na odległo��, co najmniej 2,0 
m od �cianki gazoci�gu licz�c w płaszczy	nie poziomej prostopadle do osi gazoci�gu i 
uszczelnione piank� poliuretanow�. Długo�ci rur ochronnych oraz �rednice pokazano w 
cz��ci rysunkowej projektu.  

Przekraczanie rowów i dróg   

Dno i �ciany rowów na odcinku skrzy�owania z proj. sieciami  nale�y umocni� płytami 
„krata” uło�onymi na chudym betonie. Miejsca przej�� nale�y oznakowa� słupami 
betonowymi. Dodatkowo  przej�cie pod rowem mi�dzy studzienkami S1 i S3 wykona�  
w rurze ochronnej stalowej wg rysunku szczegółowego. Równie� przej�cia pod drogami 
kanalizacj� tłoczn� oraz kanalizacj� grawitacyjn� ( studz. S29-S62) nale�y wykona� w rurze 
osłonowej jak w cz. rysunkowej. 

Kolizja z gazoci�giem wysokiego ci�nienia 

W miejscu skrzy�owania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniej�cym  gazoci�giem 
wysokiego ci�nienia, przewód kanalizacji grawitacyjnej nale�y wykona� z PE 80- SDR 17,6 
dz 315x18,7 ł�czonych przez zgrzewanie uło�onych w rurze ochronnej z PE 80 SDR13,6 dz 
500x36,8. Nale�y zwróci� uwag� aby ko�ce rury ochronnej były wyprowadzone po obu 
stronach na odległo��, co najmniej 10,0 m od �cianki gazoci�gu licz�c w płaszczy	nie 
poziomej prostopadle do osi gazoci�gu, uszczelnione piank� poliuretanow� na długo�ci min 
30 cm i zabezpieczone opask� termokurczliw�. Kanalizacja z rur PE wykonana b�dzie na 
całym odcinku mi�dzy studzienkami S15 i S16 tj. na długo�ci 42 m, po 21m  
z ka�dej strony gazoci�gu. 
Nale�y zwróci� uwag� aby zgrzew rur PE nie wypadł na ko�cach rury ochronnej w strefie 
uszczelnienia. Studzienki kanalizacji sanitarnej S15 i S16 zlokalizowa� po 21m od osi 
gazoci�gu i s� to studzienki tworzywowe dn 1000 z włazami typu ci��kiego z otworami 
wentylacyjnymi. 
Przy skrzy�owaniu kanalizacji sanitarnej z gazoci�giem wysokiego ci�nienia nale�y 
kanalizacj� prowadzi� pod gazoci�giem z zachowaniem odległo�ci pionowej mi�dzy 
zewn�trznymi �ciankami rury ochronnej i gazoci�gu zgodnie z zał�czonym profilem. 
Odległo�� ta nie mo�e by� mniejsza od 0,25 m. 
Po obu stronach gazoci�gu, przewód kanalizacyjny nale�y oznakowa� za pomoc� słupków 
znacznikowych z tabliczkami informacyjnymi.  
Roboty ziemne w obr�bie gazoci�gu wysokiego ci�nienia nale�y wykona� r�cznie pod 
nadzorem pracowników Wydziału Eksploatacji Sieci Gazowej OGP GAZ-SYSTEM Sp.z oo 
oddz. w Tarnowie lub Terenow� Jednostk� Obsługi w Rzeszowie. 
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W miejscu skrzy�owania na długo�ci po 10 mb po obu stronach skrzy�owania, mierz�c 
wzdłu� gazoci�gu w/c,  nad gazoci�giem wybra� grunt do gł�boko�ci 20 cm nad jego górn�
�ciank� na szeroko�� 25 cm. Po wykonaniu skrzy�owania gazoci�g nale�y zasypa� warstw�
piaski, �wiru do wysoko�ci 0,35m od powierzchni terenu a górn� warstw� zasypa� gruntem 
rodzimym. 

Rury ochronne 

Rury ochronne wykona� z rur PE SDR11 lub rur stalowych według rysunku szczegółowego 
a długo��, materiał i �rednice rur ochronnych zostały okre�lone  w cz��ci rysunkowej.  
Rura ochronna stalowa powinna by� fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie 
kilkuwarstwow� otulin� z materiałów antykorozyjnych.  
Ko�ce rury ochronnej nale�y uszczelni� piank� poliuretanow� na odcinku 30 cm  
i zabezpieczy� gumowym manszetem ochronnym. 

5. WYTYCZNE REALIZACJI 

Trasy sieci sanitarnej wytyczy� geodezyjnie, oznakowa� skrzy�owania i zbli�enia z istniej�cym 
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nale�y wykona� r�cznie. 
 Przy udziale inwestora wyznaczy� pas terenu przewidziany do czasowego zaj�cia na okres 
prowadzenia budowy. 
Roboty zwi�zane z ruroci�gami z tworzyw sztucznych zaleca si� wykonywa� zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych,, - wydawca 
- Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - W-wa 1994 r.  
Przy prowadzeniu robót zachowa� szczególn� ostro�no�� z uwagi na utrzymanie ruchu 
kołowego i pieszego. Ruch pieszy w poprzek wykopów kierowa� w wyznaczone miejsca 
przej�� - kładkami typu lekkiego. 
O zamiarze przyst�pienia do robót powiadomi� u�ytkownika terenu i uzbrojenia w tym: (Zakład 
Energetyczny, Telekomunikacj�). 

6. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE 

6.1 Kanalizacja grawitacyjna. 
Do kanalizacji mog� by� odprowadzone tylko �cieki bytowo gospodarcze nie zawieraj�ce 
tłuszczu i zanieczyszcze� mechanicznych. 
Zabrania si� wł�czenia do zaprojektowanej kanalizacji odpływów wód opadowych oraz �cieków 
przemysłowych bez uprzedniego podczyszczenia. 

6.2  Kanalizacja ci�nieniowa - ruroci�gi tłoczne. 
Okresowo w ruroci�gach tłocznych nale�y zwi�kszy� pr�dko�� przepływu poprzez wł�czenie 
jednocze�nie obu pomp. Zaleca si� równie� przedmuchiwanie ruroci�gów tłocznych spr��onym 
powietrzem.  

6.3 Przepompownie �cieków. 
Nale�y systematycznie sprawdza� stan techniczny pomp, armatury i układu energetyczno-
steruj�cego. Sprawdza� czy pływaki steruj�ce prac� pomp s� sprawne. Likwidowa� ko�uch 
i zastoiny osadowe z zanieczyszcze� pływaj�cych w cz��ci czerpalnej przepompowni.  
Usuwa� zanieczyszczenia z cz��ci osadowych łapaczy piasku i �wiru. 

7. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT. 
W trakcie wykonawstwa robót ziemnych i monta�owych nale�y przestrzega� przepisów BHP a 
roboty wykona� zgodnie z dokumentacj�, warunkami uzgodnie�, instrukcj� producentów 
wyrobów, wymogami norm i przepisów, w tym:  
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PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-92/B-10735 -  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania   
   przy odbiorze. 
PN-80/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku    
   winylu. 
PN-68/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie    
   wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8032-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania   
   przy odbiorze. 
PN-B-10736  „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.  

Uwaga! 

Cało�� robót wykona� zgodnie z projektem, Instrukcj� wykonania sieci z rur z tworzyw 

sztucznych „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „– zeszyt 9,  

oraz przepisami w zakresie BHP. 

   

    

UWAGA!. 
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie materiałów  
( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) Zamawiaj�cy dopuszcza 
oferowanie urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych parametrach 
techniczno- funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót w zgodzie z wydanym 
pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej wymienionych dokumentach 
okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej. 
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7.OFERTA  POMPOWNI PP1 i PP2. 
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Pompownia PP1
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Pompownia PP2
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