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1.  WSTĘP 
Projekt Budowlany został opracowany w okresie od lipca 2015 roku do maja 2016 roku na podstawie umowy 

zawartej pomiędzy Gminą Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków reprezentowaną przez Wójta inż Henryka 
Koniecznego a Firmą "ETGAR" - Krzysztof Wójcik, ul. Zakopiańska 73/306, 30-418 Kraków, reprezentowaną przez 
właściciela firmy Krzysztofa Wójcika. 
 
1.1.  PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia poprzecznego 
odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przez tory kolejowe linii nr 4 CMK w km 117+475 oraz odcinkami sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocznej w odległości min.20m od skrajnego toru w/w linii na działkach ewidencyjnych  
nr 1858/14 i 1858/15 obręb 0006 Starzechowice, gmina Fałków - stanowiących teren zamknięty PKP.  
 Budowa w/w przejść realizowana jest w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
wraz z przyłączami w msc. Starzechowice”. 
W zakresie projektu ujęto rozwiązania techniczne z dziedziny projektowania zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej. 
Dokumentacja składa się projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego. Opracowanie 
składa się z część opisowej i graficznej. 
 
1.2. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych, zgodnych  
z obowiązującymi przepisami i normami, mających na celu wykonanie: 

• przejścia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90x5.4mm przez tory 
kolejowe linii nr 4 CMK w km 117+475 przewiertem sterowanym w rurze osłonowej przewiertowej RC 
PEØ225x20.5mm , 

• przejścia odcinkami sieci kanalizacji tłocznej PEØ90x5.4mm  min. 20m od skrajnego toru linii nr 4 
CMK przewiertem sterowanym bez rury osłonowej rurą przewodową RC. 

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ewidencyjnych nr 1858/14 i 1858/15 obręb 0006 Starzechowice, 
które stanowią teren zamknięty w myśl Decyzji Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie 
ustalenia terenów, przez które przebiegają linia kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.Urz.MIiR z 2014r. poz.25 ze 
zm.).  

 
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 i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEJŚĆ POPRZECZNYCH I PODŁUŻNYCH 
 Przewiduje się wykonanie przejść siecią kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w terenie zamkniętym PKP na 
działkach ewidencyjnych 1858/14 i 1858/15 w msc. Starzechowice , gm. Pawłów.  

Łączna długość rurociągu ciśnieniowego PE100 SDR17 RC Ø90x5.4mm w graniach w/w działek wynosi 
166,5m, w tym:  
- Przejście poprzeczne siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90x5.4mm - odcinek A – B 

 - w km 117+475  – z działki ew. nr 1691/1 nie stanowiącej teren zamknięty poprzez działkę nr ew. 1858/15  na 
działkę nr ew. 1858/14. Przejście poprzeczne wykonane będzie przewiertem sterowanym w rurze osłonowej 
PEØ225x20.5mm i długości L=44,5m. Długość przejścia poprzecznego pod torami linii nr 4 CMK w pasie 
działek stanowiących teren zamknięty wynosi 39,0m. 

- Przejście odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej - odcinek B - C – z działki nr ew. 1858/14  na 
działkę nr ew. 1858/15 o długości L=42,0m oraz odcinek C - D  z działki nr ew. 1858/15 na działkę nr ew. 
1857 o długości 85,5m poza obszar działek stanowiących teren zamknięty. 
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Obszar objęty wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przez Wojewodę Świętokrzyskiego dla w/w przejść  
zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu cyframi 1-2-3-4-5-6-7-8-9.  
 
1.4.  PODSTAWA OPRACOWANIA 
Podstawę opracowania dokumentacji stanowią: 
- umowa z Inwestorem, 
- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOO.I.4210.2.2016.MGN.7,  
- decyzja Nr XI/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IR.II.746.2.2016,  
- warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Fałkowie,  
- opinia nr 41/004/2016 Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydanej przez Kolejowy 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie, 
- uzgodnienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znak: IZDK1c-505/46/2016 z dnia 01.06.2016r., 
- uzgodnienie z TK TELEKOM Grupa Netia znak: LBPSs-508-0261/16 z dnia 16.05.2016r., 
- uzgodnienie z PKP ENERGETYKA znak: ERD4i-5501/24/2016 z dnia 11.05.2016r. , 
- uzgodnienie PKP UTRZYMANIE znak: UTM2-504-130/2016 z dnia 30.06.2016r. 
- aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
- dokumentacja geotechniczna,  
- obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze. 
 
2.    ISTNIEJĄCE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Działki o numerach  ewidencyjnych nr 1858/14 i 1858/15, obręb ewid. 0006 Starzechwice, jednostka 
ewidencyjna Fałków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie stanowią teren zamknięty, przez który przebiegają linie 
kolejowe. Poprzecznie do biegnących torów kolejowych biegnie droga dojazdowa obecnie nie użytkowana.  
 
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. Przejścia odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy wykonać 
wyłącznie metodą bezwykopowa - metodą przewiertu sterowanego w rurach dwuwarstwowych tupu RC zgodnie z mapą 
zagospodarowania i opisem architektoniczno-budowlanym na głębokości minimum 1,6mb od niwelety terenu. Wykopy  
w granicach działek kolejowych będą wykonywane wyłącznie pod komory robocze o wymiarach max. 2x2m oraz  w celu 
wykonania studni kontrolnej z montażem zasuwy odcinającej DN80. 
 
4.   DANE DOTYCZĄCE WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowy teren znajduje się poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków. Przedsięwzięcie 
inwestycyjne jest podporządkowane wymaganiom określonym w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
 
5.   DANE DOTYCZĄCE WPISU DO STREFY OCHRONY ARCHEOLOGICZNEJ  

 Teren inwestycji nie leży w strefie ochrony archeologicznej. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem w trakcie prowadzenia robót, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego 
odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 
6.   WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
  Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej. 
 
7.        OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi uzbrojenie podziemne terenu, zakres oddziaływania obiektu ustala 
się na odległość maksymalnie do 2m od osi projektowanych rurociągów z uwagi na zachowanie strefy bezpieczeństwa 
dla projektowanej infrastruktury o ograniczonym sposobie użytkowania, m.in. zakazem posadowienia obiektów 
kubaturowych. Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest poprzecznie i podłużnie do linii kolejowej nr 4 CMK, ponad 
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to obszar objęty inwestycją posiada pełne uzbrojenie w infrastrukturę podziemną, do której dostosowano przebieg 
projektowanych rurociągów z zachowaniem bezpiecznych odległości w poziomie i pionie. 
W związku z powyższym obszar oddziaływania obiektu pokrywa się z projektowaną trasą infrastruktury zawartą  
w granicy działek ewidencyjnych 1858/14 i 1858/15 obręb Starzechowice objętych wnioskiem o wydanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 
 
Analiza obszaru oddziaływania projektowanego rurociągu kanalizacji tłocznej 

Lp. Przepisy Wynik analizy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) 

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

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U.Nr 151, poz.987 ze zm.) 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej spełnia zasady i 
warunki zbiorowego odprowadzania ścieków m.in. 
niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków, a 
także ochrony interesów odbiorców usług, 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 151, poz. 
987 zm.) 

Inwestycja nie narusza warunków technicznych zawartych w 
wymienionym rozporządzeniu. 

4. Polskie Normy, m.in.    
•         BN-80/8939-17 -"Przeprowadzanie 
rurociągów i kabli pod torami kolejowymi"  

•         Projektowane przejścia rurociągiem kanalizacyjnym 
ciśnieniowym  pod torami spełniają warunki zawarte  
w pkt.2.221 i 2.2.2  

•         BN-75/8846-01 - "Roboty ziemne w podtorzu 
kolejowym do układania przewodów rurowych, 
wymagania i badania" 

•         Wymagania zawarte w normie  BN-75/8846-01 są 
uwzględnione przy projektowaniu odcinków rurociągów, w tym: 
informacje zawarte w opisie odnoszące się do wymiarów 
wykopów, pracy robotników etc.  

5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych (Dz.U.z 2015r., poz.909 ze zm.) 

Działki 1858/14 i 1858/15 obręb Starzechowice położone są 
na terenie nie wymagającym uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.  

6. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych (Dz.U.z 2016r., poz.879 ze zm.) 

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie uzdrowiska 
w rozumieniu ustawy  

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1446)  

W granicach działek 1858/14 i 1858/15 stanowiących teren 
zamknięty PKP znajduje się poza obszarami wpisanymi do 
rejestru zabytków i nie leży w strefie ochrony archeologicznej. 

8. 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). 

Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla 
inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody dla realizacji przedsięwzięcia, która 
stwierdza, że jest to przedsięwzięcie, które nie wpłynie na 
pogorszenie stanu środowiska naturalnego i nie będzie 
negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi.  

9. 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 kanalizacji sanitarnej nie emitują 
hałasu do środowiska. Podczas wykonywania prac nastąpi 
krótkotrwałe pogorszenie klimatu akustycznego w strefie 
prowadzeniu robót oraz w jej pobliżu. Hałas emitowany w 
trakcie prowadzenia prac będzie zjawiskiem okresowym. 
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10. 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.  

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
kwietnia 2013r. w sprawie składo-wisk odpadów 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 523)  

Nie dotyczy. W obszarze przewidzianym pod inwestycję brak 
istniejących i planowanych składowisk odpadów. 

12. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, z późn. 
zm.) - art. 53  

Przepis dotyczy budowli i budynków usytuowanych poza 
obszarem kolejowym, a nie dotyczy obiektów usytuowanych w 
obszarze kolejowym. 

13. 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 przeciw-pożarowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)  

Odległość pomiędzy osią skrajnego toru a osią rurociągu 
tłocznego (na odcinku równoległym do torów) wynosi 21m. 
Zatem projektowane roboty będą wykonywane w odległości 
większej niż 20m od osi skrajnego toru. Dla robót ziemnych 
wykonywanych w odległości większej niż 20m od osi 
skrajnego toru przepisy $ 4 ust. 1 i 3 w/w rozporządzenia nie 
mają zastosowania.  

14. 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 nie-bezpiecznych 
na terenach nie objętych wnioskiem o pozwolenie na budowę.  

 
8.        WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
 W związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.  
z 2016r. poz.23) na podstawie art. 75 ust. 6 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016. poz. 353), stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Fałków wydał decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: WOO-I.4210.2.2016.MGN.7 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Uzyskane efekty z tytułu realizacji inwestycji to poprawa warunków bytowo – sanitarnych mieszkańców poprzez 
odprowadzenie ścieków. Wpłynie to na poprawę stosunków wodnych w glebie i jej jakość poprzez likwidację z każdej 
posesji zbiorników na ścieki (szamb) będących potencjalnie źródłem zanieczyszczeń. Projektowana kanalizacja jest 
rozwiązaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Kanały 
sanitarne, studzienki, obudowy przepompowni zostaną wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji. 
Projektowana kanalizacja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie będzie zrzutu ścieków do wód i 
do ziemi oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Przedsięwzięcie tego typu może być uciążliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych w pasie o szerokości 3 do 6m. 
Inwestycja jest dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie wpłynie na ukształtowanie powierzchni. 
Przekroczenie linii kolejowej planuje się metodą bezwykopową.  
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko: 
- do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń do 

powietrza i hałasu. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. Ponadto jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

 Sprzęt używany przez Wykonawcę winien uzyskać akceptację Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
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-  zapewnić na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w 
taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Przewiduje się zabezpieczenie powierzchni gruntu przed 
infiltracją zanieczyszczeń matami uszczelniającymi, geowłókninami oraz płytami betonowymi. 

- odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmującym 
się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów składować w kontenerach zlokalizowanych na terenie 
zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały składowane będą również na podłożu 
gruntowym zabezpieczonym przed filtracją matami uszczelniającymi, 

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

- wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując segregacje odpadów, 
a następnie przekazywać firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacja odpadów, które posiadają 
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami-zgodnie z ustawą o odpadach. 

− humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopów powinien być odkładany na bok i ponownie wykorzystany w 
celach rekultywacyjnych po zakończeniu prac na danym odcinku. 

− w celu ochrony istniejących drzew i zakrzaczeń trasę kanalizacji prowadzi się w odległości, co najmniej 1,5m od pni 
drzew i krzewów, 

− na czas budowy do gromadzenia ścieków bytowych będą stosowane przenośne toalety o pojemności 250l 
serwisowane przez uprawnione do tego służy. 

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 

rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i energii: 

− Emisja pyłów powstająca np. podczas załadunku suchego gruntu na środki transportu, usuwania nawierzchni 
bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta będzie występować tylko chwilowo w związku, 
z czym nie ma możliwości określenia stężenia powstających pyłów. 

− Emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robót wykonawczych. 
Emisja ta będzie występować tylko okresowo. Poziom hałasu pracujących maszyn budowlanych tj. koparka, 
spychacz wynosi około 90-95 dB. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie 
jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Emisja spalin ze środków transportu, maszyn i urządzeń użytych do realizacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie 
wstępować tylko okresowo. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest 
znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

− Wibracje powstające np. podczas zagęszczania gruntu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym 
przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia. 

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i 
energii: 

− Siec kanalizacyjna grawitacyjna oraz tłoczna z przepompowniami nie emitują energii, 
− W zależności od składu ścieków i ich ilości przez włazy studzienek mogą ulatniać się metan i siarkowodór, jednak 

ze względu na powyższą zależność i okresowość występowania zjawiska nie jest możliwe podanie stężenia tych 
gazów w powietrzu, 

− Pompy zamontowane w pompowniach ścieków emitują hałas. Producenci pompowni nie podają emisji hałasu ze 
względu na zależność tego zjawiska od czynników takich jak stopień zalania pompy, akustyki komory pompowni, 
zagłębienia pompowni pod poziomem terenu itp., 

Określenie odpadów powstających w fazie realizacji inwestycji: 
W wyniku prac rozbiórkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących 
odpadów: 

− Nawierzchnie żwirowe, oraz nasypy drogowe, które po usunięciu zostaną częściowo wykorzystane do ponownej 
zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora. 

− Nadmiar gruntów pochodzący z wykopu oraz grunt, który podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca 
wskazanego przez inwestora lub będzie wykorzystany gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu prac. 
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− Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zużyte elementy stalowe (kawałki rur stalowych, elementy szalunków), 
elementy rur PVC nie nadające się do wykorzystania. Odpady takie powinny być wywiezione do odpowiedniego 
zakładu, który je skupuje lub przetwarza 

− Drewno z opakowań materiałów budowlanych lub szalunków powinno by wywiezione do odpowiedniego zakładu, 
który zajmie się jego utylizacją lub przetworzeniem 

− 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 

− 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, 

− Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu drzew oraz w odległości równej zasięgowi ich koron należy prowadzić 
sposobem ręcznym, 

− 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. Warstwę urodzajną gleby należy zdejmować oddzielnie i odkładać do 
wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu należy odkładać na 
oddzielnych pryzmach. 

 
9. WARUNKI GRUNTOWO WODNE 
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 posadawiania 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. 

 
9.1. Zakres wykonywanych badań 
 W celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla w/w inwestycji wykonano 2 otwory geologiczne do 
głębokości kolejno 2,00m p.p.t. na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscach zaznaczonych na mapie 
zagospodarowania terenu poza terenem zamkniętym PKP. 
 Rzędne wysokościowe otworów obliczono drogą interpolacji między punktami wysokościowymi („pikietami”) na 
podstawie ww. mapy syt.- wys. Wiercenia wykonane zostały przy użyciu wiertnicy mechanicznej H25 SG świdrami 
spiralnymi Ø110 mm. W trakcie prac wiertniczych pobierane były próby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej 
wilgotności (NW) z każdej wyróżniającej się litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak niż co 0,5 m. Pobrane próby 
poddane zostały badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. 
Otwory badawcze zlikwidowane zostały wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego  
w poszczególnych otworach.  
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9.2. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych  
9.2.1.     Budowa geologiczna  
 Na podstawie wykonanych otworów geotechnicznych w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, 
stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych - plestoceńskich, które reprezentowane są przez: 
 Utwory czwartorzędowe (Q) to utwory plejstoceńskie (Qp) i holoceńskie (Qh).  
Plejstocen reprezentowany jest przez: 
• utwory wodnolodowcowe (Qpfg) reprezentowane przez piaski pylaste i drobnoziarniste (warstwa Ia) oraz piaski 

średniziarniste i grube (warstwa Ib). Piaski wodnolodowcowe zawierają liczne domieszki i przewarstwienia innych 
frakcji, lokalnie piasków gliniastych, pyłów, namułów. Grunty te genezy występują powszechnie na badanym 
obszarze tworząc serię ciągłych warstw, głównie o znacznej miąższości. W wielu otworach do głębokości 
wykonanych wierceń nie osiągnięto ich spągu. 

• utwory lodowcowo-zastoiskowe (Qpgl) wykształcone w postaci piasków gliniastych, pyłów i pyłów piaszczystych 
(seria V), glin pylastych (warstwy VIb,VIc, VId) oraz iłów (warstwa VIIb). Grunty serii V zawierają liczne 
przewarstwienia i domieszki innych osadów. Grunty te na terenie proj. kanalizacji sanitarnej występują powszechnie 
jako ciągłe warstwy i soczewki. 

• osady genezy lodowcowej (Qpg) wykształcone są w postaci glin piaszczystych i glin piaszczystych 

przewarstwionych piaskami średnimi (warstwa IIIb). Utwory tej genezy występują lokalnie na badanym terenie 

tworząc soczewki o niewielkiej miąższości. 
• utwory zastoiskowe (Qpl) reprezentowane przez namuły gliniaste i namuły z domieszką pyłów i przewarstwieniami 

torfów.  
Warstwę przypowierzchniową stanowi warstwa gruntów antropogenicznych, które zalegają do głębokości 0,2-0,6m p.p.t. 
oraz warstwa organicznego humusu (warstwa X) o miąższości ok. 0,2-0,4m. Nasypy antropogeniczne podzielono na: 
� nasypy niekontrolowane (warstwa XI) będące mieszaniną głównie piasku, humusu, kawalków cegieł, gliny lub pyłu; 
� nasypy budowlane (warstwa XII) zbudowane z piasków, tłucznia, lokalnie żwiru lub otoczaków. W rejonie OW25 

warstwę przypowierzchniową tworzą tzw. kocie łby. 
 

9.2.2. Warunki hydrogeologiczne  
W okresie prowadzonych badań, tj. w lipcu 2016r. w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami, 

wodę gruntową nawiercono jedynie lokalnie. 
Tabela nr 4.  Głębokości i rzędne zw. wody gruntowej w nawierconych otworach geologicznych 

Numer  
otworu 

Głębokość 
nawierconego/ustabilizowanego 

zwierciadła [m p.p.t.]: 

Rzędna  
nawierconego/usabilizowanego 

zwierciadła [m n.p.m.]: 
OW24 1,70/1,50 209,70/209,90 

 Rozpoznane wody gruntowe zakwalifikować należy do wód przypowierzchniowych wodonośnego poziomu 
czwartorzędu. Charakteryzują się one swobodnym zwierciadłem wody.  

 Po roztopach lub po długotrwałych opadach deszczu należy się liczyć z podwyższeniem ich stanu o ok. 0,5 – 1 
m w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badań , tj. w styczniu 2016 r. 

 
9.3. Wnioski i zalecenia 
1. Warstwę przypowierzchniową otworu nr 24 (gł.2.0m) tworzy nasyp niekontrolowany (piasek, humus, żwir) do 

głębokości 0,4m. Kolejna warstwę tworzą grunty piaszczyste z domieszką żwiru do głębokości 1,5m. Kolejne 
warstwy to warstwa pyłów, piasków średnich brązowych z domieszką piasku pylastego i pyłu szarego. Warstwy 
piasków są nośne. Warstwy pyłów są nośne pod warunkiem nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknięciu 
ich zawilgocenia. w rejonie otworu nawiercono na głębokości 1,7m p.p.t. wodę gruntową o zwierciadle 
swobodnym. Głębokość zwierciadła ustalonego wynosi 1,5m p.p.t. 

2. Warstwę przypowierzchniową otworu nr 25 (gł.2.0m) tworzy nasyp kontrolowany tzw. kocie łby do głębokości 
0,1m a następnie piasek i humus. Kolejna warstwę tworzy piasek średni jasnobrązowy do głębokości 1,5m. 
Ostatnią warstwą rozpoznaną jest warstwa pyłu piaszczystego brązowego na pograniczu piasku gliniastego. 
Warstwa ta jest warstwą nośną w przypadku nienaruszenia struktury gruntu oraz przy uniknięciu ich 
zawilgocenia. W rejonie otworu 25 nie nawiercono wody gruntowej. 
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3. W rejonie odwiertów 24 i 25 do głębokości 1,5m dominują grunty nośne, o dobrych parametrach 
geotechnicznych. Na głębokości poniżej 1,5m występują grunty nośne pod warunkiem nienaruszenia struktury 
gruntu oraz przy uniknięcia jego dodatkowego zawilgocenia. W przypadku odsłonięcia w wykopie gruntów 
słabonośnych zaleca się wykonanie ich częściowej wymiany do głębokości min. 30cm na zagęszczony piasek lub 
dobra pospółkę. Grunty nienośne występujące na badanym obszarze to warstwa nasypów niebudowlanych 
(niekontrolowanych) oraz grunty eoliczne w stanie miękkoplastycznym - pyły i przypowierzchniowa warstwa 
humusu.  

 Grunty spoiste oraz nasypy niebudowlane i grunty organiczne nie mogą służyć jako materiał do zasypki kanałów. 
Zasypkę wykopu należy wykonać materiałem piaszczystym, zagęszczanym warstwami co ok. 30 cm. 

4. W okresie prowadzonych badań w lipcu 2016 r. w strefie głębokości rozpoznanej wykonanymi wierceniami tj. max 
do 2,0 m p.p.t., woda gruntowa występowała w otworze nr 24. Zwierciadło wody ma charakter swobodny  
i występuje na głębokościach od 1,50m do 1,70 m p.p.t.. Należy zaznaczyć, że po roztopach wiosennych 
i długotrwałych opadach należy liczyć się z podwyższeniem zwierciadła wody gruntowej o ok. 0,5 w stosunku do 
stanu zaobserowanego w trakcie badań. 

5. W trakcie wykonywania robót ziemnych na tych fragmentach sieci kanalizacyjnej, gdzie stwierdzono 
występowanie ciągłej piaszczystej warstwy wodonośnej konieczne będzie prowadzenie tymczasowego 
odwodnienia wykopów. Na odcinkach, gdzie miąższość gruntów nawodnionych przekracza wielkość 0,5 m 
powyżej dna wykopu, odwodnienie należy prowadzić metodą depresyjną – przy zastosowaniu igłofiltrów lub 
igłostudni. Na odcinkach, gdzie poziom zwierciadła wody nad dnem wykopu jest mniejszy, odwodnienie można 
wykonać poprzez ułożenie drenażu zagłębionego poniżej dna wykopu. Nie należy prowadzić odwodnienia 
poprzez odpompowywanie wody z dna wykopu. 

6. Wykopy pod projektowane kanały sanitarne należy prowadzić w szalunkach. Pod względem kategorii 
odspajalności podłoża, wg tabeli KNR nr 2-01 rozpoznane grunty rodzime i nasypowe wydzielone  
w warstwy od I do V oraz VIIIb zakwalifikować można do kategorii II i III.  Grunty warstwy VIIIa należy 
zakwalifikować do kategorii IV. Materiał zwietrzelinowy - warstwa XII - wg tabeli KNR nr 2-01 zaliczyć należy do V 
kategorii odspajalności. Rodzime podłoże skalne - warstwa XIII - pod względem odspajalności kwalifikuje się do 
kategorii XI, która wymaga zastosowania materiałów bardzo ciężkiego sprzętu udarowego i materiałów 
wybuchowych. 

7. Wg wymienionego na wstępie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 
25.04.2012 r. „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” 
projektowaną sieć kanalizacyjną kwalifikuje się jako obiekt II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 
gruntowych. W czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego 
nawilgocenia lub przemarznięcia. 

 
10.  UWAGI KOŃCOWE 

W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji opinii i uzgodnień w tym: 
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOO.I.4210.2.2016.MGN.7,  
- decyzji Nr XI/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IR.II.746.2.2016,  
- warunków technicznych wydanych przez Urząd Gminy w Fałkowie,  
- opinii nr 41/004/2016 Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydanej przez Kolejowy 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie, 
- uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znak: IZDK1c-505/46/2016 z dnia 01.06.2016r., 
- uzgodnienia z TK TELEKOM Grupa Netia znak: LBPSs-508-0261/16 z dnia 16.05.2016r., 
- uzgodnienia z PKP ENERGETYKA znak: ERD4i-5501/24/2016 z dnia 11.05.2016r. , 
- uzgodnienia PKP UTRZYMANIE znak: UTM2-504-130/2016 z dnia 30.06.2016r. 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, uchwałami oraz warunkami technicznymi. 

 
Projektował: 

 
mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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1.  OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
Projekt przewiduje wykonanie przejścia poprzecznego odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

pod torami kolejowymi linii nr 4 Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie oraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej w odległości min.20m od osi skrajnego toru w/w linii nr 4 CMK (działka ewidencyjna nr 1858/14  
i 1858/15 obręb Starzechowice) w km 117+475 w miejscowości Starzechowice w Gminie Fałków. Budowa w/w 
przejść realizowana jest w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami  
w msc. Starzechowice”. 

Przejście poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 4 CMK w działkach nr 1858/14 i 1858/15 wykonane 
będzie bezwykopowo - przewiertem sterowanym w rurze osłonowej o długości L=39.0m w granicach działek 
w/w oraz przewiertem sterowanym bez rury osłonowej o długości 85.5m w granicach działek 1858/14 i 1858/15. 
W celu wykonania przewiertu sterowanego oraz osadzenia studni kontrolnych w odległości 21m od toru 
kolejowego należy wykonać komory robocze o wymiarach 2x2m. Przeprowadzenie rurociągu pod linią kolejową 
należy wykonać zgodnie z normą BN-80/8939-17. Roboty ziemne w podtorzu kolejowym należy wykonać 
zgodnie z normą BN-75/8846-01. Rurociąg tłoczny - rura osłonowa przewiertowa na odcinku pomiędzy 
zasuwami odcinającymi zamontowanymi w studniach kontrolnych należy wykonać z rur na ciśnienie dwukrotnie 
wyższe od ciśnienia roboczego jakie będzie panowało w tym rurociągu. Łączna długość umieszczonego  

w działkach ew. nr 1858/14 i 1858/15 rurociągu tłocznego wynosi 166,5m. 
Przejście pod linią kolejową nr 4 należy wykonać zgodnie z profilem podłużnym załączonym do opracowania. 
 
2.   KANALIZACJA SANITARNA I UZBROJENIE 
2.1.  Rury i kształtki 
2.1.1.  Rury przewodowe  
 Jako rurę przewodową na odcinku realizowanym bezwykopowo należy zastosować rurę PE100 SDR17 
RC Ø90x5.4mm łączona na zgrzewanie doczołowe. Średnica rurociągu została dobrana w ścisłym związku  
z charakterystyką pomp. Wartością wiążącą jest średnica wewnętrzna rur, która warunkuje opory hydrauliczne. 
 
2.1.2.  Rury osłonowe  
 Przy przejściu przewiertem pod linią kolejową należy zastosować polietylenowe rury osłonowe 
dwuwarstwowe typu RC  z zewnętrzna warstwą ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE100 
RC XSC 50 oraz z warstwą wewnętrzną z PE 100 RC. Przejście poprzeczne pod torami linii kolejowej nr 4 CMK, 
pomiędzy studniami kontrolnymi z zamontowanymi zasuwami odcinającymi zastosowano rurę osłonową 
przewiertową PE100 SDR11 RC Ø225x20.5mm na ciśnienie dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego jakie 
będzie panowało w rurociągu przewodowym. 
Średnicę w/w rury osłonowej dostosowano do średnicy rury przewodowej. Długość rury przewiertowej wynosi 
44,5m. Długość umieszczanej  rury osłonowej w działkach PKP wynosi L=39,0m. 
 
2.2.  Studnie betonowe kontrolne Ø1200mm na rurociągach tłocznych 
 Na rurociągu tłocznym w granicach działek PKP należy wykonać 1 studnię kontrolną bet. Ø1200mm. 
Studnie rewizyjne są planowane w celu umożliwienia płukania lub przedmuchiwania rurociągów tłocznych. 

Studnię stanowią:  
- część denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejściami dla kanałów oraz z fabrycznie 

wyprofilowaną kinetą  
- część z kręgów żelbetowych łączonych na zaprawę i uszczelkę gumową oraz wyposażona w fabrycznie 

montowane stopnie złazowe. Część ta stanowi tzw. komorę roboczą. 
- płyta przykrywowa betonowa i posadowiony na niej właz żeliwno-betonowy 600/1200 o klasie 

obciążenia B125. 
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2.3.  Armatura  
 Na rurociągu tłocznym w studni kontrolnej projektuje się armaturę z żeliwa sferoidalnego (żeliwo 
sferoidalne GJS-500-7 wykonane zgodnie z PN-EN 545), w skład której wchodzą:  

• 2 tuleje kołnierzowe Ø90/80 

• 1 trójnik żeliwny kołnierzowy Ø80/80/50 
• 2 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN80 z uszczelnieniem elastycznym  
• 1 kołnierz DN50 z gw. wew. 2''  
• 1 zaślepkę z gw. zew.2''.  Zasuwy należy zamontować w studzience na wykonanym bloku betonowym.  

 
3.  PRZEJŚCIE PRZEWIERTEM STEROWANYM  

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 przewiertów 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 BR o wysokości 35mm. 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.  
 
4.   ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE 

Budowa przejścia odcinkiem sieci kanalizacyjnej pod linią kolejową nr 3 powinna być wykonana zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP i normami: 
roboty ziemne PN-6S/B-06050 
wykopy otwarte PN-62/8836-02 
budownictwo kolejowe BN-80/8939-17 
 
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/. 
 
4.1.  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 będzie wykonywane przejście 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 0,05 m. "Świadki" powinny mieć 
długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
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4.2.  Wykopy  
Prace ziemne wykonywać zgodnie z PN-B-10736 i BN-75/8846-01 oraz zgodnie z wymaganiami  

i warunkami bezpieczeństwa pracy. W związku z prowadzeniem prac w terenie zabudowanym łatwo dostępnym 
dla osób postronnych, wykopy zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min.1,0m od 
krawędzi wykopu i oświetlić światłem ostrzegawczym. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 
Wykopy przewiduje się prowadzić mechanicznie w 80% i 20% ręcznie. Wykopy zarówno mechaniczne jak i 
ręczne należy wykonać jako wykopy wąsko przestrzenne o szerokość wykopu 0,9m dla rurociągów PEØ90mm. 

Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać w pełnym deskowaniu bądź z zastosowaniem szalunku 
pogrążalnego. 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 przewody 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. Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu producenta rur.  
 
4.3. Odwodnienie wykopów 

Wykopy wykonywane w gruntach skłonnych do uplastycznienia się, należy odwodnić dwoma rzędami 
igłofiltrów Ø50mm wpłukiwanych w odstępach 2,0m. Jako element odwodnienia wykopu można zastosować 
odwodnienie powierzchniowo warstwą podłoża piaskowego, a dla odpompowania wód zbierających się na dnie, 
należy w obrębie poszerzonych wykopów dla studni, sytuować studzienki zbiorcze Ø50cm. Zbierającą się wodę 
wypompować poza zasięg oddziaływania na wykopy.  
Po zakończeniu budowy teren należy przywrócić do stanu normatywnego tj. sprzed rozpoczęcia robót. 

 
4.4.  Roboty montażowe - montaż rur 

Przy układaniu i montażu rur przewodowych oraz osłonowych należy stosować się do zaleceń 
producenta i przestrzegać wszelkich reguł czystości, bezpieczeństwa. Rurociągi tłoczne wykonać z rur 
PEØ90mm, łączonych 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.  
 
4.5.   Próby szczelności przewodów 

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. 
 



 20

4.6.  Oznakowanie przejścia 
 Miejsca przejść poprzecznych należy oznaczyć na krawędziach słupkami betonowymi. 
 
4.7.  Odbiory robót 

Odbiór winien odbywać się komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz 
władającego działki. Po wykonaniu przewiertu 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. 
 
5.   UWAGI KONCOWE 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych i montażowych należy przestrzegać i stosować 
się do: 
- właściwych przepisów BHP i innych obowiązujących norm oraz do uwag zawartych w treści uzgodnień 
Należy stosować się ściśle do ustaleń decyzji, postanowień i opinii a w szczególności do: 
- opinii nr 41/004/2016 Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wydanej przez 

Kolejowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Lublinie, 
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOO.I.4210.2.2016.MGN.7,  
- decyzji Nr XI/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IR.II.746.2.2016,  
- uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znak: IZDK1c-505/46/2016 z dnia 01.06.2016r., 
- uzgodnienia z TK TELEKOM Grupa Netia znak: LBPSs-508-0261/16 z dnia 16.05.2016r., 
- uzgodnienia z PKP ENERGETYKA znak: ERD4i-5501/24/2016 z dnia 11.05.2016r. , 
- uzgodnienia PKP UTRZYMANIE znak: UTM2-504-130/2016 z dnia 30.06.2016r. 
 
Zgodnie z w/w opiniami i decyzjami m.in. należy: 
- Przed rozpoczęciem wykonywania przewiertu sterowanego należy przy pomocy przekopów kontrolnych 
ustalić dokładne położenie przewodów elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz światłowodów przebiegających 
wzdłuż torów. 
- Roboty ziemne na terenie PKP należy wykonać po uprzednim powiadomieniu odpowiednich 
przedstawicieli spółek PKP oraz pod nadzorem w/w spółek,  
- Za wszelkie ewentualne straty wynikłe ze spowodowania awarii kabli (zerwanie, uszkodzenie) podczas 
prowadzenia robót bez nadzoru pracownika TK Telekom lub niezgodnie z jego zaleceniami, obciążony finansowo 
będzie wykonawca robót. 
- W przypadku wystąpienia kolizji przedmiotowej kanalizacji z planami inwestycyjnymi PKP wszelkie 
koszty związane z ewentualną przebudową, zabezpieczeniem kolektorów ponosi Inwestor. 
 
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w/w. decyzjami i warunkami technicznymi. 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Krzysztof Wójcik 
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            ETGAR Krzysztof Wójcik 
30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306 

535 074 455, tel. 500 103 628 
kom: 500 103 628; 502 063 472 

NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827 
biuro@etgar.pl 

Jednostka projektowa 

 
BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ - PR ZEJŚCIE POPRZECZNE POD 
TORAMI LINII NR 4 GRODZISK MAZOWIECKI-ZAWIERCIE W KM 11 7+475 ORAZ BUDOWA ODCINKÓW 
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ W ODLEGŁO ŚCI MIN. 20M OD OSI SKRAJNEGO TORU 
W/W LINII NR 4 CMK NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR 1858/ 14 I 1858/15 OBRĘB 0006 
STARZECHOWICE, GMINA FAŁKÓW 
 
w ramach zadania inwestycyjnego: 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁ ĄCZAMI W MSC. STARZECHOWICE  
Zadanie inwestycyjne 

 
PROJEKT BUDOWLANY 
Stadium opracowania 

 
INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Temat opracowania  
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UL. ZAMKOWA 1A 
26-260 FAŁKÓW 

 
 

Inwestor 

 
mgr in ż. Anna Piotrowska 
Opracowująca: 

 
mgr in ż. Krzysztof Wójcik 
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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 1,5 m oraz wykopów o 

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

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

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 

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, 

- 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 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110kV; 
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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 jonizuącym: 

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 1 m; 

 

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 1,0 t. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
1. Zakres robót dla całego zamierzonego obiektu budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów  
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla przejścia poprzecznego odcinkiem sieci 

kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90x5.4mm przez tory kolejowe linii nr 4 CMK w km 117+475 przewiertem sterowanym 

w rurze osłonowej przewiertowej RC PEØ225x20.5mm oraz budowy przejścia odcinkami sieci kanalizacji tłocznej 

PEØ90x5.4mm  min. 20m od skrajnego toru linii nr 4 CMK przewiertem sterowanym bez rury osłonowej rurą 

przewodową RC. Inwestycja jest realizowana w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
wraz z przyłączami w msc. Starzechowice”. 
 

Podstawowe wielkości obiektu 
- Przejście poprzeczne siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90x5.4mm w km 117+475  – z działki ew. 

nr 1691/1 nie stanowiącej teren zamknięty poprzez działkę nr ew. 1858/15  na działkę nr ew. 1858/14. 

Przejście poprzeczne wykonane będzie przewiertem sterowanym w rurze osłonowej PEØ225x20.5mm i 

długości L=44,5m. Długość przejścia poprzecznego pod torami linii nr 4 CMK w pasie działek stanowiących 

teren zamknięty wynosi 39,0m. 
- Przejście odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z działki nr ew. 1858/14  na działkę nr ew. 1858/15 

o długości L=42,0m oraz z działki nr ew. 1858/15 na działkę nr ew. 1857 o długości 85,5m poza obszar działek 

stanowiących teren zamknięty. 

Łączna długość rurociągu ciśnieniowego PE100 SDR17 RC Ø90x5.4mm w graniach w/w działek wynosi 166,5m. 

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. 

- 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 
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 



 

29

 

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. 

- 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, 
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- 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.  


