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DROGI – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA



OPIS TECHNICZNY

w projekcie wykonawczym pn.

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice”

48-220 Łącznik, dz. nr: 713/1, 833, 860, 826

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest  budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi

Chrzelice w zakresie:

- budowy odcinka drogi oraz zjazdów na posesje o nawierzchni asfaltowej,

- budowy odcinka drogi oraz zjazdów do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej,

- budowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej,

- oraz przebudowy kolidujących sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia.

Niniejsza inwestycja zaliczana jest do XXV kategorii obiektów budowlanych.

1.1. Lokalizacja:

Chrzelice,  gmina  Biała,  powiat  prudnicki,  woj.  opolskie,  dz.  nr:  713/1,  833,  860,  826,

jednostka ewidencyjna: Biała – Obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Chrzelice.

1.2. Zamawiający:

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała

1.3. Podstawa opracowania:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja stanu istniejącego,

- aktualne rozporządzenia, akty prawne i normy,

- Protokół z Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.53.2017 w ZUDP w

  Starostwie Powiatowym w Prudniku,

- umowa Nr GKZP.7011.5.2017 z Inwestorem – Gminą Biała z siedzibą przy ul.

  Rynek 10, 48-210 Biała,



2. TECHNOLOGICZNA KOLEJNOŚĆ ROBÓT:

Prace wykonawcze obejmują:

• zabezpieczenie terenu,

• usunięcie wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

• rozbiórka  istniejącej  nawierzchni  chodnika  z  płyt  betonowych  (chodnikowych)  wraz  z

usunięciem wierzchniej warstwy podbudowy,

• korytowanie podłoża pod projektowaną drogę do gruntów rolnych,

• prace związane z przebudową instalacji elektrycznych,

• prace związane z budową i rozbudową instalacji sanitarnych,

• ułożenie projektowanych warstw podbudowy drogowej,

• ułożenie obrzeży i krawężników na ławach betonowych, 

• ułożenie projektowanej nawierzchni asfaltowej,

• ułożenie projektowanej nawierzchni tłuczniowej,

• prace porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu,

3. STAN ISTNIEJĄCY:

Teren objęty niniejszym opracowaniem – odcinek główny drogi gminnej od km 0+000 do

km 0+787 wraz z odnogą w km 0+409,2 o długości 157,7m (od km 0+000 do km 0+157,7)

znajduje się w miejscowości Chrzelice, położonej w północno-wchodniej części Gminy Biała.

Na przedmiotowym terenie znajdują się:

- istniejący odcinek drogi gminnej (wewnętrznej) od km 0+000 do km 0+423,1 wraz z odnogą w

km 0+409,2 o długości 157,7m (od km 0+000 do km 0+157,7)  o nawierzchni tłuczniowej bez

użycia  lepiszcza  czy  spoiwa  wykazujący  liczne  nierówności  w  postaci  kolein  oraz  deformacji

poprzecznych i podłużnych profilu drogowego,

- skrzyżowanie zwykłe wyżej wymienionego odcinka drogi gminnej z drogą powiatową,

- istniejący odcinek drogi gminnej (wewnętrznej) od  km 0+423,1 do km 0+787 o nawierzchni z

gruntu rodzimego  wykazujący liczne ubytki i  nierówności w  postaci deformacji  poprzecznych i

podłużnych profilu drogowego,

- chodniki o nawierzchni z płyt betonowych,

- pas zieleni,

- oraz istniejąca jezdnia drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej – nie objęta opracowaniem.

Ponadto niniejszy obszar  uzbrojony jest  w sieć elektroenergetyczną niskiego i  średniego

napięcia oraz częściowo w sieć kanalizacji deszczowej.

Zakres  przedmiotowej  inwestycji  znajduje  się  częściowo  na  terenie  zabudowanym  o

zróżnicowanym stopniu zabudowy, a częściowo na terenie niezabudowanym.



4. STAN PROJEKTOWANY:

Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  drogi  (wewnętrznej)  jednojezdniowej,

dwukierunkowej na odcinku od km 0+000 do km 0+787 wraz z odnogą w km 0+409,2 o długości

157,7m (od km 0+000 do km 0+157,7).

4.1.  Odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km 0+423,1 w  raz z  odnogą w km 0+409,2 o

długości 157,7m (od km 0+000 do km 0+157,7).

W zakres niniejszego odcinka drogi wchodzą:

-  budowa jezdni o  szerokości  5,0m (2x2,5m),  która  będzie  polegała  na  usunięciu  wierzchniej

warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej o średniej grubości 3cm, ułożeniu warstwy podbudowy

z  kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie o  grubości  5cm i  wykonaniu  nawierzchni

asfaltowej z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości z daszkowym spadkiem poprzecznym,

- budowa zjazdów i wejść na posesje,  która będzie polegała na wykonaniu korytowania podłoża

oraz  na  ułożeniu  projektowanych  warstw  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego

mechanicznie  oraz  wykonaniu  nawierzchni  asfaltowej  z  mieszanki  SMA  o  zwiększonej

porowatości. Na krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni projektuje się skosy 1:1 o długości 1,0m,

-  przebudowa  chodnika,  która  będzie  polegała  na  demontażu  istniejących  płyt  betonowych

(chodnikowych) wraz z usunięciem wierzchniej warstwy istniejącej podbudowy o grubości 4-5cm,

a następnie na ułożeniu projektowanej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o średniej grubości 5cm i wykonaniu nawierzchni asfaltowej z mieszanki SMA o

zwiększonej porowatości z jednostronnym spadkiem poprzecznym w kierunku jezdni,

-  przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową polegająca na dostosowaniu do

wymagań  zgodnych  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z

2016 r., poz. 124) w zakresie nawierzchni, podbudowy i promieni skrętu.

Przebudowa przedmiotowego skrzyżowania, która będzie polegała na usunięciu wierzchniej

warstwy istniejącej nawierzchni tłuczniowej o średniej grubości 3cm, ułożeniu warstwy podbudowy

z  kruszywa łamanego  stabilizowanego  mechanicznie o  grubości  5cm i  wykonaniu  nawierzchni

asfaltowej z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości z daszkowym spadkiem poprzecznym. W

miejscach, gdzie zostanie stwierdzony ubytek podbudowy drogowej zakłada się jego uzupełnienie

kruszywem stosowanym do podbudów drogowych. Dodatkowo zakłada się dostosowanie promieni

łuków  skrętu  na  skrzyżowaniach  objętych  opracowaniem  do wymagań  zgodnych  z  wyżej

wymienionym rozporządzeniem.

Przedmiotowe  skrzyżowania  usytuowano  pod  kątem  83º  do  osi  drogi  powiatowej  oraz

bezkolizyjnie i płynnie połączono z istniejącą jezdnią drogi powiatowej.



Wody  opadowe  z  terenów  przebudowywanego  skrzyżowana  odprowadzone  będą  do

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce inwestora za pomocą spadków

podłużnych i poprzecznych oznaczonych na rysunkach.

Ponadto jezdnia na przedmiotowym odcinku drogi będzie oddzielona od pasa zieleni,

projektowanych  zjazdów  i  wejść  na  posesje  oraz  chodnika  krawężnikami  najazdowymi  o

wymiarach 15x22x100cm wyniesionymi na wysokość 4cm ponad krawędź jezdni. Z kolei chodnik

objęty przebudową oddzielony będzie od ogrodzeń posesji obrzeżami betonowymi o wymiarach

8x25x100cm.

4.2.  Odcinek drogi gminnej od km   0+423,1 do km 0+787.

W zakres niniejszego odcinka drogi wchodzą:

- budowa jezdni do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 4,0 - 4,5m (2x2,0 -

2x2,25m),  która  będzie  polegała  na  wykonaniu  korytowania  podłoża  oraz  na  ułożeniu

projektowanych  warstw  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  z

daszkowym spadkiem poprzecznym,

-  budowa zjazdów  do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej, która będzie polegała na

wykonaniu korytowania podłoża oraz na ułożeniu projektowanych warstw podbudowy z kruszywa

łamanego stabilizowanego mechanicznie.  Na krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni projektuje się

skosy 1:1 o długości 1,0m,

Szczegóły poszczególnych rozwiązań projektowych w części graficznej opracowania.

5. OPIS GŁÓWNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH:

5.1.  Odcinek drogi gminnej od km 0+000 do km 0+423,1 w  raz z  odnogą w km 0+409,2 o

długości 157,7m (od km 0+000 do km 0+157,7).

- jezdnia:

• projektowana warstwa ścieralna o gr. 4cm z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości,

• projektowana warstwa wiążąca o gr. 4cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 16-31,5mm i gr. warstwy 5cm,

• istniejąca nawierzchnia tłuczniowa,

W miejscach,  gdzie  zostanie  stwierdzony ubytek  podbudowy drogowej  zakłada  się  jego

uzupełnienie kruszywem łamanym o frakcji 16-31,5mm stabilizowanym mechanicznie.



- zjazdy na posesje:

• projektowana warstwa ścieralna o gr. 4cm z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości,

• projektowana warstwa wiążąca o gr. 4cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 16-31,5mm (warstwa górna) i gr. warstwy 10cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 31,5-63mm (warstwa dolna) i gr. warstwy 20cm,

• projektowana warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2mm i gr. warstwy 10cm,

- wejścia na posesje:

• projektowana warstwa ścieralna o gr. 4cm z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości,

• projektowana warstwa wiążąca o gr. 4cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 16-31,5mm (warstwa górna) i gr. warstwy 5cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 31,5-63mm (warstwa dolna) i gr. warstwy 10cm,

• projektowana warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2mm i gr. warstwy 10cm,

- chodnik:

• projektowana warstwa ścieralna o gr. 4cm z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości,

• projektowana warstwa wiążąca o gr. 4cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 16-31,5mm i gr. warstwy 5cm,

• istniejące warstwy podbudowy drogowej,

- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową:

• projektowana warstwa ścieralna o gr. 4cm z mieszanki SMA o zwiększonej porowatości,

• projektowana warstwa wiążąca o gr. 4cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 16-31,5mm i gr. warstwy 5cm,

• istniejąca nawierzchnia tłuczniowa,

W miejscach,  gdzie  zostanie  stwierdzony ubytek  podbudowy drogowej  zakłada  się  jego



uzupełnienie kruszywem łamanym o frakcji 16-31,5mm stabilizowanym mechanicznie.

- krawężniki (najazdowe):

• o wymiarach 15x22x100cm na ławie fundamentowej z oporem z betonu kl. C12/15 (B15) o

grubości 10cm,

- obrzeża betonowe:

• o wymiarach 8x25x100cm na ławie fundamentowej z betonu kl. C12/15 (B15) o grubości

10cm,

5.2. Odcinek drogi gminnej od km 0+423,1 do km 0+787.

- budowa jezdni do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej:

• projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji

16-31,5mm i gr. warstwy 10cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 31,5-63mm i gr. warstwy 20cm,

• projektowana warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2mm i gr. warstwy 10cm,

- budowa zjazdów do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej:

• projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji

16-31,5mm i gr. warstwy 10cm,

• projektowana warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o

frakcji 31,5-63mm i gr. warstwy 20cm,

• projektowana warstwa odsączająca z piasku o frakcji 0-2mm i gr. warstwy 10cm,

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI:

- Łączna długość drogi L = 944,7m, w tym:

• odcinek główny o długości L=787m (od km 0+000 do km 0+787)

a) od km 0+000 do km 0+423,1 o nawierzchni asfaltowej,

b) od km 0+423,1 do km 0+789,4 o nawierzchni tłuczniowej,

• odnoga odcinka głównego w km 0+409,2 o długości L=157,7m (od km 0+000 do km 

0+157,7) o nawierzchni asfaltowej,

- Droga wewnętrzna,

- Szerokość pasa ruchu: 2,0 – 2,5m

- Szerokość chodnika: 1,0 – 1,4m



7. GEOMETRIA TRASY DROGI:

Ze względu na wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez ułożenie projektowanej warstwy

podbudowy oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, podniesiono niweletę o ok. 10cm na odcinku

od km 0+000 do km 0+423,1 wraz z odnogą w km 0+409,2 o długości 157,7m (od km 0+000 do

km 0+157,7). Z kolei na odcinku od km 0+423,1 do km 0+787 przebieg trasy projektowanej drogi

oraz  jej  geometria  zostały  dostosowane  do  istniejącego  ukształtowania  terenu  w  obrębie

przedmiotowego pasa drogowego. Parametry niwelety i elementów trasy (łuków poziomych oraz

długości prostych) podano w przekroju podłużnym drogi.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Na podstawie  rozpoznania  warunków gruntowo-wodnych  stwierdza  się,  że  grunty  w

podłożu na rozpoznanym terenie są nośne, występują głównie gliny i miejscami piaski gliniaste. Na

podstawie cech występujących gruntów określa się je jako grunty wątpliwe, zaliczone do grupy

nośności G1-2.

9. ROBOTY ZIEMNE:

Wykonanie przedmiotowej inwestycji powinno być realizowane przy zachowaniu przekroju

poprzecznego  i  spadków,  które  określono  w  dokumentacji  projektowej.  Zwraca  się  uwagę  na

konieczność  prowadzenia  robót  w  sposób  gwarantujący  ciągłe  odprowadzenie  wód

powierzchniowych  i  gruntowych.  Zagęszczenie  poszczególnych  warstw  podbudowy  drogowej

należy  wykonać  z  zastosowaniem  odpowiedniego  sprzętu.  Rozłożone  warstwy  podbudowy

drogowej należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.

UWAGA:

W miejscach kolizji  projektowanej  i  przebudowywanej  drogi  z  infrastrukturą podziemną

prace należy wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność. Szczegóły w opracowaniach

branżowych.

10. CZYNNIKI GÓRNICZO-GEOLOGICZNE:

Teren jest położony poza wpływem eksploatacji górniczej.

11. UWAGI:

Wszelkie  prace  należy  realizować  zgodnie  z  przedmiotową  dokumentacją  oraz

opracowanymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  jak  również  z

obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać

kontrolne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania urządzeń infrastruktury podziemnej.

Szczegóły poszczególnych rozwiązań projektowych w części graficznej opracowania.
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1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej w zadaniu
inwestycyjnym:

Rodzaj inwestycji Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chrzelice
Adres budowy 48-220 Chrzelice, dz. nr  713/1, 833, 860, 826

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- inwentaryzacja terenowa sieci elektroenergetycznej
- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON
          Dystrybucja S.A.
- Zaktualizowana mapa do celów projektowych.
- Standardy obowiązujące w TAURON Dystrybucja S. A.
- obowiązujące przepisy i normy.

3. Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

 przebudowy linii kablowej SN  kolidującej z projektowaną drogą 

4. Opis stanu istniejącego.

Na trasie projektowanej drogi ułożone są  kabel kolidujące z projektową drogą 

 kabel SN  3 x XRUHAKXS 1 x 120/25 relacji Stacja transformatorowa S-102 Chrzelice -  słup
nr 73800/146

 kabel SN  3 x XRUHAKXS 1 x 120/25 relacji Stacja transformatorowa S-102 Chrzelice -  słup
nr 73800/147.

Pod  projektowaną  drogą  oraz  w  miejscach  przewidzianych  na  wjazdy  w  czasie  projektowania
i budowy linii kablowej kabel ułożono w rurach ochronnych.

5. Przebudowa kolidujących kabli z projektowaną drogą. 

W związku z projektowanymi zjazdami na posesje zachodzi konieczność przebudowy istniejących 
linnii kablowych SN. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na sieciach elektroenergetycznych 
należy wykonać wykopy kontrolne, zlokalizować istniejące kable oraz zidentyfikować je na 
podstawie opasek oznaczeniowych.
Prace ziemne w miejscach kolizji z istniejącymi kablami należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwzględnieniem uwag Powiatowego 
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych oraz wytycznych zawartych w uzgodnieniach. 
Prace na liniach kablowych oraz w pobliżu istniejących linii kablowych wykonywać przy liniach 
wyłączonych, w tym celu przed rozpoczęciem robót należy w Rejonie Dystrybucji Nysa spisać 
notatkę służbową na wyłączenie linii.  Wszystkie prace wykonać pod nadzorem przedstawiciela 
TAURON Dystrybucji rejon Nysa. 

 Przebudowa linii kablowej SN  3 x XRUHAKXS 1 x 120/25 relacji Stacja transformatorowa S-102 Chrzelice 
-  słup nr 73800/146

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu istniejący  kabel SN   3xXRUHAKXS 
1 x 120mm2  odkopać, naciąć,  ułożyć po nowej trasie i zmufować. Na wstawki zastosować kabel  
3 x XRUHAKXS  1 x 120/25.  Zastosować mufy przelotową  do kabli 1-żyłowych na napięcie 24 kV o
ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych. Nową trasę linii kablowej wytyczyć zgodnie z trasą 
przedstawioną na projekcie zagospodarowania terenu. Na kable założyć rury ochronne ɸ  160 
czerwone, o zwiększonej wytrzymałości przeznaczone do układania pod drogami. Lokalizację rur 
pokazano na planie zagospodarowania terenu.
W pozostałych miejscach kolizji z projektowaną drogą oraz projektowanymi zjazdami na posesję na 
kabel należy nałożyć dwudzielne rury ochronne  ɸ 160 czerwone. Lokalizację rur pokazano na 
planie zagospodarowania terenu.



 Przebudowa linii kablowej SN  3 x XRUHAKXS 1 x 120/25 relacji Stacja transformatorowa S-102 Chrzelice
-  słup nr 73800/147

W miejscu kolizji z projektowaną drogą na kabel należy nałożyć dwudzielną rurę ochronną          
ɸ 160 czerwoną. W przypadku zbyt krótkich rur na wjazdach do posesji należy dodatkowo założyć 
rury dwudzielne. Lokalizację rur pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Rury ochronne powinny wystawać poza krawężnik lub wjazd na posesję na długość co najmniej    
50  cm z każdej strony. 

6. Roboty ziemne.

Kable  energetyczne  układać  w  rowach  kablowych,  w  rurach  ochronnych  o  odpowiedniej
wytrzymałości z zapasem 1-3% (horyzontalnie i wertykalnie) długości wykopu, na 10cm warstwie z
piasku  z  przykryciem  o  tej  samej  grubości.  Ziemię  z  wykopu  układać  wzdłuż  wykopu.  Trasa
projektowanych odcinków linii  kablowych  powinny być na całej długości i szerokości oznaczona
folią  w kolorze czerwonym. Grubość folii  powinna wynosić  co najmniej  0,3 mm, krawędzie folii
powinny wystawać co najmniej 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Przy  mufowaniu  kabli  należy  przy  mufie  zostawić  zapas  wystarczający  do  skompensowania
możliwych przesunięć kabla. Mufy na poszczególnych kablach jednożyłowych należy układać jedna
za drugą przesunięte względem siebie (wzdłuż kabla). 
Projektowane odcinki kabli należy zaopatrzyć  w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie
większych niż 10 [m] oraz  przy mufach i wejściach do rur ochronnych. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

 numer ewidencyjny linii,
 typ kabla,
 znak użytkownika kabla,
 rok ułożenia kabla. 

Wykop zasypywać warstwami po 20 cm zagęszczając go:
 stopień zagęszczenia pod chodnikami ID=0,8, 
 stopień zagęszczenia pod drogami ID=1. 

Warunkiem przystąpienia do prac jest wytyczenie trasy kabla, a po jego ułożeniu przed zasypaniem
namiar przez uprawnionego geodetę. 
Wykop można zasypywać po odbiorze przez inspektora nadzoru i właściciela sieci.
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP -E-004.

7. Zestawienie materiałów podstawowych

Lp

. Materiał J.m. Ilość

1 Kabel XRUHAKXS 1 x 120/25 m 131

2 Mufa kablowa SN komplet 12

3 Rura ochronna ɸ 160 czerwona do układania pod drogą m 29

4 Rura ochronna ɸ 160 dwudzielna czerwona m 57

5 Rura ochronna dwudzielna PS ɸ 110 m 22

6 Folia czerwona m 108

7 Piasek m3 16,5

8. Uwagi.
 
 Wykonanie  robót  ziemnych  poprzedzić  wytyczeniem  tras  kablowych  przez  uprawnioną

jednostkę geodezyjną.



 Do realizacji budowy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną (Prawo Budowlane art.10).

 Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano-montażowych” oraz przepisami BHP i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym,
należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod
nadzorem  właściwych  branż,  powiadamiając  pisemnie  o  terminie  rozpoczęcia  robót.  W
przypadku  wystąpienia  skrzyżowań  projektowanego  uzbrojenia,  drogi  lub  innych  budowli
inżynierskich  z  istniejącymi  kablami  elektrycznymi  i  telefonicznymi,  należy  je  zabezpieczyć
rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami i  dokładnej  weryfikacji  zwłaszcza długości  oraz ilości  materiałów oraz ilości
odpowiedniego osprzętu, który będzie instalowany bezpośrednio na realizowanej budowie. 

 Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiałów / producentów
są  przykładowe  i  mają  na  celu  wskazanie  standardu  jakościowego  przyjętych  systemów  i
elementów wykonawczych  oraz  dostaw urządzeń.  W procesie  realizacji  można  zastosować
rozwiązania,  materiały,  urządzenia  firm  równorzędnych  technicznie,  o  parametrach
równoważnych,  pod  warunkiem  zachowania  standardu  jakościowego  nie  gorszego  niż
przywołany w dokumentacji. 

 Na cały zakres prac opracować geodezyjny namiar po wykonawczy.
 Do odbioru  przedstawić  protokoły  z  badań  instalacji  elektrycznej  zgodnie  z  normą:  PN-HD

60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzenie.  
a) protokół z pomiaru oporności izolacji kabli 
b) protokół z próby napięciowej izolacji żył kabli 
Prace powinny być wykonane przez jednostkę mającą uprawnienia do wykonywania robót branży
elektrycznej.  

Normy i dokumenty związane.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami.

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U.
2004 Nr 198 poz. 2041.

Norma  N  SEP  -E-001-  Sieci  elektroenergetyczne  niskiego  napięcia.  Ochrona
przeciwporażeniowa.

Norma  N  SEP  -E-004-  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe.  Projektowanie  i
budowa. 

 Norma PN-EN  13201 1-4 Oświetlenie dróg.  PN-EN 12767





INSTALACJE SANITARNE



OPIS TECHNICZNY – KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie  wody  deszczowej  z  powierzchni  utwardzonej  odbywało  się  będzie  do

istniejących  wpustów  oraz  nowo  projektowanych  wpustów  betonowych  DN500  z  rusztem

żeliwnym w klasie C250 i wysokością osadnika minimum 0,95 m. Jako studzienki połączeniowe

przewidziano studnie betonowe włazowe DN1000 z włazem żeliwnym w klasie C250. Rurociągi

kanalizacyjne wykonać z materiału PVC SN8 SDR34. Jako połączenia elementów pvc do studni i

wpustów betonowych zastosować szczelne przejścia wargowe.

Przewody w ziemi układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości co najmniej 10

cm  po  zagęszczeniu  i  warstwie  20cm  zagęszczonego  piasku  ponad  przewodem.  Minimalne

zagłębienie przewodów to 1,0 m. Tam gdzie nie jest możliwe przysypania 1 m rurociągi należy

ocieplić  warstwą  keramzytu.  Wykopy  prowadzić  mechanicznie  przy  pomocy  koparki

w  miejscach,  gdzie  pozwalają  na  to  warunki,  głównie  w  wykopach  wielkoprzestrzennych,

szalowanych.  W  miejscu  kolizji  z  istn.  uzbrojeniem  podziemnym  wykopy  wykonywać

sposobem  wyłącznie  ręcznym.  W  miejscach  złączy  kielichowych  należy  wykonywać  dołki

montażowe  o  głębokości  10cm  dla  umożliwienia  wepchnięcia  bosego  końca  rury  w  kielich.

Podczas  prac  montażowych  należy  zwrócić  uwagę  aby do  wnętrza  kielicha  nie  przedostał  się

piasek. Jeżeli w wykopie pojawią się małe ilości wód gruntowych należy je odpompować.

Zasypywanie wykopów należy wykonać po próbie szczelności przewodów.

Roboty montażowe należy wykonywać „na  sucho” w odwodnionym i  zaszalowanym wykopie.

Miejsca  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  zabezpieczyć  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  przez  odpowiednie  oznakowanie,  ustawienie  barier  i  oświetlenie

w czasie nocy.

Uwagi końcowe

- wszelkie roboty wykonać zgodnie z przepisami BHP, za przestrzeganie przepisów BHP  

odpowiedzialny jest kierownik budowy,

-  przy układaniu, łączeniu rur, montowaniu wszelkich urządzeń zawartych w projekcie należy

 korzystać z instrukcji producentów danych urządzeń, materiałów, rur,

-  prace wykopowe prowadzić tak, by zminimalizować straty,

Całość prac przeprowadzić zgodnie z wytycznymi:

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania



- Wymagania  techniczne  COBRTI  INSTAL  Zeszyt  9.  "Warunki  Techniczne  wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Kable  kolidujące  z  kanalizacją  deszczową  chronić  rurami  ochronnymi  o  odpowiedniej

wytrzymałości. 

Układając  przewody,  kable  i  rurociągi  należy  zachować  następujące  minimalne  odległości  od

kanalizacji deszczowej:

 - ogrodzenia: 1,5 m ; linie energetyczne kablowe (od osi kabla): 0,8 m ; linie energetyczne słupowe

 (od krawędzi fundamentu,  słupa,  podpory):  1,0 m ; sieci ciepłownicze kanałowe (od krawędzi

podstawy kanału): 1,4 m ; sieci ciepłownicze preizolowane (od skrajni rury): 1,2 m ; drzewa (od

punktu  środkowego  drzewa):  1,2  m  ;  linie  teletechniczne  kablowe  (od  osi  kabla):  0,8  m  ;

kanalizacja teletechniczna kablowa (od krawędzi konstrukcji): 0,8 m ; linie teletechniczne słupowe

(od osi słupa): 1,0 m



Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej

Zestawienie rurociągówŚ
Lp. Nazwa rednica

/Typ
Długo ć

[m]

1 Rura PVC-U z uszczelką klasa S SN8 0.200 390.00

2 Rura dwu cienna kielichowa PP klasy SN8 0.150 28.00

Zestawienie elementów studzienekŚ
Wp-15, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-16, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15
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 ,

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-19, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-20, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Podstawa wpustu r. 500 z osadnikiem PsWUA
500/800

0.50 0.73

2 Kręg r. 500x500 z otworem r. 150 KoWUA
500/500

0.50 0.50

3 Kregi po rednie r. 500x750 KpWUA
500/750

0.50 0.75

4 Kregi po rednie r. 500x250 KpWUA
500/250

0.50 0.25

5 Pier cień odciążający r. 1120x150 PDWU
1120/680

1.12 0.15

6 Pier cień wyrównujący r. 920x680/250 DWU
920/680

0.92 0.25

7 Płyta przykrywowa r. 920x150 pod
wpust uliczny r. 500

- 0.50 0.15
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 ,

8 Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem - 0.43x
0.62

0.25

Wp-17, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-18, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-11, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]
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 ,

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-28, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

S Nasad.-1, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20
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4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

S-4, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

S-3, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

S-2, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]
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1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

Wp-6, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-7, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25
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6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-4, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-5, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16
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Wp-2, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Podstawa wpustu r. 500 z osadnikiem PsWUA
500/800

0.50 0.73

2 Kręg r. 500x500 z otworem r. 150 KoWUA
500/500

0.50 0.50

3 Kregi po rednie r. 500x750 KpWUA
500/750

0.50 0.75

4 Kregi po rednie r. 500x500 KpWUA
500/500

0.50 0.50

5 Pier cień odciążający r. 1120x150 PDWU
1120/680

1.12 0.15

6 Pier cień wyrównujący r. 920x680/250 DWU
920/680

0.92 0.25

7 Płyta przykrywowa r. 920x150 pod
wpust uliczny r. 500

- 0.50 0.15

8 Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem - 0.43x
0.62

0.25

Wp-3, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Podstawa wpustu r. 500 z osadnikiem PsWUA
500/800

0.50 0.73

2 Kręg r. 500x500 z otworem r. 150 KoWUA
500/500

0.50 0.50

3 Kregi po rednie r. 500x750 KpWUA
500/750

0.50 0.75

4 Kregi po rednie r. 500x250 KpWUA
500/250

0.50 0.25

5 Pier cień odciążający r. 1120x150 PDWU
1120/680

1.12 0.15

6 Pier cień wyrównujący r. 920x680/250 DWU
920/680

0.92 0.25
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7 Płyta przykrywowa r. 920x150 pod
wpust uliczny r. 500

- 0.50 0.15

8 Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem - 0.43x
0.62

0.25

Wp-1, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

S-7, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

S-6, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]
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1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

Wp-21, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

S-11, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20



11

 ,

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12

Wp-8, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-27, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16
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Wp-23, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-24, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-9, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00
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3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-10, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

S-9, Studzienka betonowa, 1.000

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny ED-1000
/950

1.000 0.95

2 Kręgi betonowe KB-1000
-500

1.000 0.50

3 Płyta pokrywowa z otworem PP-1000/
625/200

1.000 0.20

4 Pier cień wyrównyjący PW-
625/60

0.625 0.06

5 Właz kanałowy okrągły r. 600 D400
h=115mm z zamknięciem zatrzaskowym

- 0.600 0.12
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Wp-13, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-14, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Element denny r. 500x1000 z otworem
r. 200 i odsadzką dla rury

- 0.50 1.00

2 Kręgi betonowe r. 500x1000 - 0.50 1.00

3 Kręgi betonowe r. 500x250 - 0.50 0.25

4 Pier cień odciążający r. 1120x150 - 1.12 0.15

5 Pier cień dystansowy r. 920x680/250 - 0.92 0.25

6 Podstawa betonowa r. 920x150 pod
wpust uliczny 340x480

- 0.50 0.15

7 Wpust uliczny 500x300 - 0.50x
0.30

0.16

Wp-25, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Podstawa wpustu r. 500 z osadnikiem PsWUA
500/800

0.50 0.73
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2 Kręg r. 500x500 z otworem r. 150 KoWUA
500/500

0.50 0.50

3 Kregi po rednie r. 500x750 KpWUA
500/750

0.50 0.75

4 Kregi po rednie r. 500x1000 KpWUA
500/1000

0.50 1.00

5 Pier cień odciążający r. 1120x150 PDWU
1120/680

1.12 0.15

6 Pier cień wyrównujący r. 920x680/250 DWU
920/680

0.92 0.25

7 Płyta przykrywowa r. 920x150 pod
wpust uliczny r. 500

- 0.50 0.15

8 Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem - 0.43x
0.62

0.25

Wp-26, Wpust betonowy, 0.500

Lp
.

Nazwa elementu Symbol DN
[m]

H [m]

1 Podstawa wpustu r. 500 z osadnikiem PsWUA
500/800

0.50 0.73

2 Kręg r. 500x500 z otworem r. 150 KoWUA
500/500

0.50 0.50

3 Kregi po rednie r. 500x750 KpWUA
500/750

0.50 0.75

4 Kregi po rednie r. 500x250 KpWUA
500/250

0.50 0.25

5 Pier cień odciążający r. 1120x150 PDWU
1120/680

1.12 0.15

6 Pier cień wyrównujący r. 920x680/250 DWU
920/680

0.92 0.25

7 Płyta przykrywowa r. 920x150 pod
wpust uliczny r. 500

- 0.50 0.15

8 Wpust uliczny typu 67 BK z kołnierzem - 0.43x
0.62

0.25
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