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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z PRZEPISAMI
Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
oświadczam, że projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr
2 położonej w Poznaniu, przy ul. Łozowej 77, na dz. nr 14/14, został wykonany spełniając wymagania ustawy
Prawo Budowlane, obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej.

mgr inż. Maciej Tryjanowski
upr. bud. nr Wa-218/02

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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1.

PODSTAWOWE DANE

1.1.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego nr 2 położonego w Poznaniu przy ul. Łozowej 77 na działce nr 14/14.
Inwestorem jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Łozowa 77, dz. nr 14/14.
W opracowaniu przedstawiono niezbędne dane opisowe i rysunkowe (graficzne) do wykonania przyłącza
kanalizacji deszczowej. Opracowanie obejmuje:
 projekt techniczny przyłącza kanalizacji deszczowej od działki inwestora do sieci kanalizacji deszczowej
z uwzględnieniem zbiornika retencyjnego, regulatora przepływu;
 określenie zasad montażu oraz odbioru przyłączy.
Niniejszy projekt budowlany zawiera jedynie podstawowe rozwiązania z w/w zakresu. Wszelkie zmiany w stosunku
do niniejszego projektu w trakcie realizacji instalacji muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora, Projektanta i
zarządcę sieci. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowaną i
realizowaną instalację oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę.

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę sporządzenia opracowania stanowią:
 zlecenie inwestora;
 mapa zasadnicza terenu w skali 1:500;
 podkłady architektoniczno-budowlane;
 wizja lokalna i niezbędna inwentaryzacja w zakresie dotyczącym przyłączy;
 uzgodnienia lokalizacyjne z inwestorem;
 warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 22.04.2010 roku
(DW/IT/056U/18609/2010) wydane przez Aquanet S.A. Poznań, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań;
 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II „Instalacje sanitarne i
przemysłowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.;
 normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania przyłączy wodociągowych, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.
Obowiązujące akty prawne:
 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz. U. nr 156 poz.
1118 z 2006 r.);
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z ewentualnymi późniejszymi
zmianami, opublikowane także w Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33).

2.

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.

UWAGI WSTĘPNE

W chwili obecnej szkoła nie posiada przyłącza kanalizacji deszczowej, ścieki deszczowe odprowadzane są do sieci
kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo niedrożne rury powodują spiętrzanie się wody deszczowej po intensywnych
opadach terenie działki i zalewanie piwnic budynku. W celu poprawienia funkcjonowania terenowych sieci oraz w
celu uniknięcia zalewania budynku należy wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej, a także przeprowadzić
monitoring
wewnętrznych
instalacji
oraz
dokonać
napraw
wykrytych
usterek.
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej (DW/IBM/582/43401/2019) ścieki deszczowe
odprowadzone zostaną do istniejącego kanału deszczowego 600 z rur betonowych przebiegającego w ulicy
Kasztanowej w Poznaniu.

2.2.

BILANS ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH

Bilans powierzchni działki
Obiekt
Powierzchnia działki
Istniejący budynek szkoły
Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski

Powierzchnia
21468 m2
3566 m2
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Tereny utwardzone - odwadniane
4218 m2
Tereny utwardzone - nieodwadniane
2894 m2
Tereny zielone
10790 m2
Ilość ścieków deszczowych obliczono dla deszczu miarodajnego o czasie trwania minimum 15 minut oraz o
prawdopodobieństwie wystąpienia p = 50 % (raz na 2 lata) i T=15 min.
Jednostkowe natężenia deszczu dla prawdopodobieństwa wystąpienia p = 50 % (raz na 2 lata) wyniosą:
Dla dachów, powierzchni betonowych i trawników: qj = 132 dm3/s ha
Ilości ścieków deszczowych określono z wzorów:
Q = F x  x qj
gdzie: F - powierzchnia zlewni,
 - współczynnik spływu,
qj - jednostkowe natężenie deszczu.
Współczynnik spływu  to stosunek ilości wody deszczowej, która spływa do kanalizacji w stosunku do całkowitej
ilości wody deszczowej, która spadła na daną powierzchnię. Współczynnik ten zależny jest od rodzaju powierzchni,
na którą spada deszcz. Do obliczeń przyjęto następujące współczynniki spływu:
Dla powierzchni dachowych o nachyleniu <15°
 = 0,9
Dla nawierzchni asfaltowych
Zatem ilości ścieków deszczowych wyniosą:
Obiekty

2.3.

 = 


Pow. [ha] Q [dm3/s]

Istniejący budynek szkoły

0,9

0,3566

42,36

Tereny utwardzone - odwadniane

0,8

0,4218

44,54

Σ

0,7784

86,90

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Przyłącza należy wykonać z rur tworzywowych przyciskowych PE100 TS Ø200*18,4 SDR11. Przewody PE
łączyć poprzez zgrzewanie. Rury należy prowadzić ze spadkiem w kierunku kolektora (spadki wg części rysunkowej
opracowania). Terenowa instalację należy wykonać z rur tworzywowych PVC-U Ø200*5,9 mm klasa „S” (SDR34),
łączonych kielichowo na uszczelki gumowe. Rury należy prowadzić ze spadkiem w kierunku kolektora (spadki wg
części rysunkowej opracowania). Włączenie należy przewidzieć do istniejącej studni kanalizacji deszczowej
poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
dostępnych na rynku, szczelnych połączeń.
W przypadku uszkodzenia kinety zobowiązuje się wykonawcę do jej ręcznego odtworzenia (wyprofilowania). Do
odtworzenia należy użyć betonu C35/45.
Trasa projektowanych odcinków kanalizacji pomiędzy studniami powinna być prosta z jednolitym spadkiem.
Poszczególne trasy, średnice oraz spadki pokazano w części rysunkowej dokumentacji.
Na przewodach kanalizacyjnych należy stosować studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych DN1000 zgodnie
z częścią rysunkową projektu.
Materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać atesty zezwalające na montaż.
Dopuszczalna ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej nie może przekraczać
20,0 dm3/s.
W celu magazynowania nadmiaru wód opadowych z terenu działki zaprojektowano na wewnętrznej instalacji
kanalizacji deszczowej zbiornik retencyjny o objętości 62,8 m3.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy
spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 984):
§19.1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące:
Z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych […] a także parkingów o powierzchni powyżej
0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na ha,
[…] – wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach
przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. […]
Odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach przekraczających wartości, o których mowa w ust. 1, może być
wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania, a urządzenie oczyszczające powinno być zabezpieczone przed
dopływem o natężeniu większym niż jego przepustowość nominalna.
Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, konieczne jest zastosowanie separatora substancji ropopochodnych z
obejściem hydraulicznym.
Ilość ścieków deszczowych 91,61 dm3/s z działki przekracza dopuszczalną ilość 20 dm3/s jaką może przyjąć
Zarządca sieci. W celu spełnienia narzuconych ograniczeń przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego i
regulatora przepływu na wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki.

2.4.

DOBÓR SEPARATORA

W celu podczyszczenia wód deszczowych z substancji ropopochodnych projektuje się separator substancji
ropopochodnych.
Zestawienie odwadnianych powierzchni zestawiono w tabeli - pkt. 2.2 opracowania.
Ilość ścieków dopływających do separatora:
Z uwagi na to, że jest to istniejąca instalacja i nie ma możliwości rozdziału ścieków deszczowych pochodzących z
dachów („czystych”) i parkingów (zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi) przyjęto, że w separatorze
oczyszczane będą ścieki pochodzące terenu całej działki. Zatem ilość ścieków dopływających do separatora
wynosi Qocz=86,90 dm3/s (zgodnie z obliczeniami z punktu 2.2).
Ustalenie ilości przepływu ścieków przez separator:
Tylko pierwsza fala deszczu o natężeniu do 15 dm3/s×ha będzie oczyszczana przez separator, reszta zaś będzie
bezpośrednio zrzucana do odbiornika. Uzasadnieniem takiego ustalenia parametru q15 jest fakt, że ponad 85 %
opadów w ciągu roku ma natężenie mniejsze niż 15 dm3/s×ha, a 90 % rocznej objętości wód opadowych pochodzi
z opadów o natężeniu poniżej 15 dm3/s×ha. Potwierdzają to wieloletnie badania opadów prowadzone przez Instytut
Ochrony Środowiska w Warszawie.
Przepływ przez separator:
3
A
7784
Q15 = q15 
  = 15 
 0,89 = 9,92 dm
s
10000
10000
gdzie:
F
– powierzchnia całkowita zlewni odwadnianej, [m2]

– uśredniony współczynnik szczelności zlewni
Uśredniony współczynnik szczelności zlewni wyniesie:
0,9 3566 + 0,8 4218
=
= 0,85
3566 + 4218
q15
– natężenie opadu wynoszące 15 dm3/s na 1 ha [ dm3/s×ha ]
Proporcja przepływu miarodajnego ze zlewni do separatora Qocz do przepływu przez separator Q15 wyniesie:
Q15
9,92
=
= 11,4%
Qocz 86,90
Nadmiar ścieków deszczowych przepływających przez przelew separatora (Qp) wyniesie:
Qp= Qocz - Q15 = 86,90 -9,92 = 76,98 dm3/s
Warunek Qocz > Q15 został spełniony.
Interpretacja obliczeń jest następująca:
 przepływ miarodajny ścieków deszczowych ze zlewni dopływających do separatora Qocz wynosi 86,90
dm3/s,
 przepływ nominalny ścieków deszczowych przez separator Q15 wynosi 9,92 dm3/s,
 w przypadku wystąpienia deszczu o natężeniu powyżej 15 dm3/s×ha czyli gdy przepływ będzie większy
niż 9,92 dm3/s, ścieki deszczowe dopływające ze zlewni zostaną skierowane przez przelew bezpośrednio
do odbiornika,
 przepływ Qocz=86,90 dm3/s jest przepływem maksymalnym separatora,
 przepływ Q15=9,92 dm3/s jest przepływem nominalnym separatora.
Dla potrzeb oczyszczania ścieków deszczowych przed ich wprowadzeniem do zbiornika retencyjnego
a w konsekwencji do sieci kanalizacji deszczowej zastosowany zostanie betonowy separator koalescencyjny
Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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z osadnikiem i by-passem, o przepływie minimalnym i maksymalnym wg powyższych obliczeń z automatycznym
zamknięciem na odpływie uruchamianego krytyczną grubością zmagazynowanego oleju.

2.4.1. DOBÓR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Zbiornik retencyjny obliczono wg ATV-A117.
Dane wyjściowe:
Qd, miarodajne do obliczeń natężenie odpływu ścieków ze zbiornika retencyjnego……………………….20,0 dm3/s
Q15, natężenie wód opadowych dopływających do zbiornika…………………………………………………86,9 dm3/s
tp, obliczeniowy czas przepływu ścieków w kanale do zbiornika retencyjnego ……..………………………15 min
, stosunek Qd:Q15
…………………………………………………………………………………………..……0,23
B, współczynnik obliczeniowy, B = f(tp, ) …………………………………………………………………………620s
Objętość zbiornika retencyjnego obliczono ze wzoru
𝑄15
86,9
𝑉 = 𝐵 × 1000
= 620 × 1000 = 53,88𝑚3

Dobrano zbiornik retencyjny o pojemności czynnej 62,8m3, o średnicy 2000mm oraz długości L=20 m.
Zbiornik retencyjny wykonać z rur z żywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym ciągłym i ciętym, z
wypełniaczem obojętnym z czystego piasku kwarcowego (nie dopuszcza się innych wypełniaczy np. węglanu
wapna), łączonych za pomocą wielowargowych łączników (minimum trzy wargi po każdej ze stron). Rury zbiornika
powinny posiadać wewnętrzną warstwę zbrojoną włóknem szklanym o podwyższonej odporności na udarność.
Spełnienie powyższych parametrów technicznych producenta zbiornika powinno być potwierdzone w stosownej
Aprobacie Technicznej. Studzienki włazowe wykonane jak powyżej. Parametry rur dotyczących sztywności
powinny być potwierdzone przez dostawcę deklaracją zgodności z Polską Normą, Aprobatą Techniczną, lub
projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego. Uwaga: sztywność nie mniejsza niż SN
10000 N/m2.

2.4.2. DOBÓR REGULATORA PRZEPŁYWU
W celu utrzymania stałego odpływu ścieków deszczowych 20,0 dm3/s do sieci kanalizacyjnej, zaprojektowano
regulator przepływu. Regulator zamontować w studni piętrzącej 1200 mm, będącej zarówno zbiornikiem
retencyjnym.
Dane wyjściowe:
Qd, miarodajne do obliczeń natężenie odpływu ścieków ze studni piętrzącej…..…………………...20,0 dm3/s
Q15, natężenie wód opadowych dopływających studni piętrzącej…….……………………………….86,9 dm3/s
HSł., ciśnienie słupa wody ………………………………………………………………………..…………2,0 m
Dobrano regulator pionowy o wydajności 20,0 l/s.

2.5.

WYKONYWANIE WYKOPÓW, UKŁADANIE RUR

Wykonanie odcinka przewiertem:
Zalecenia ogólne:
 przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniających projekt budowlany;
 podczas wykonywania wykopów pod komorę startową ustalić za pomocą przekopów próbnych
rzeczywiste zagłębienia uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejące w gruncie przewody
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, i innych mediów;
 roboty ziemne związane z wykonaniem komory startowej należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-83/8836-02;
 całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w S. Płuciennik, J.
Wilbik: „Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpień 2003 r.
 roboty ziemne związane z wykonaniem komory startowej prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie
z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany
zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek
i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub rozpierających).
Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Wykonanie odcinka wykopem otwartym
Zalecenia ogólne:
 przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami
jednostek uzgadniających projekt budowlany;
 podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia
uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę;
 roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne
– wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;
 całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami określonymi w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II – „Instalacje sanitarne i
przemysłowe”;
 roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem
się ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek
stalowych i śrub rozpierających);
 przy montażu rur zwrócić uwagę na to, aby nie były wewnątrz zanieczyszczone piaskiem itp.;
 przyłącza w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego.
Do montażu rur z tworzyw sztucznych mogą być stosowane wykopy ciągłe wąsko-przestrzenne, o ścianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowanych bez obudowy. Wybór rodzaju wykopu i
zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków hydrogeologicznych.
Podczas układania w gruncie rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać następujących zasad:
 podczas transportu i składowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie należy: rzucać, wlec,
narażać na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać wpływ promieniowania słonecznego przez dłuższy
czas;
 podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana
podsypka;
 prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony,
 zachować spadki zgodne z rysunkiem;
 podsypkę piaskową (gr. 20 cm) wykonać oraz rury układać tak, aby podparcie rurociągu było jednakowe
na całej jego długości;
 obsypkę wykonać na wysokość 30 cm powyżej górnej ścianki rurociągu;
 podsypkę i obsypkę wykonywać ze piasku lub żwiru o granulacji do 20 mm, zagęszczając ją warstwami o
grubości do 10 cm, do uzyskania zagęszczenia wynoszącego 0,98 zmodyfikowanego Proctora (jeżeli
wymagania drogowe nie określają inaczej). Jeżeli ponad rurociągiem będzie odbywał się ruch kołowy
zastosować pełną wymianę gruntu;
 grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantować
w uzgodnionym miejscu.
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:
 warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki;
 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem
odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń
i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym
zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.

2.6.

ODBIÓR TECHNICZNY

W czasie odbioru należy przedłożyć niniejszy projekt. Odbioru dokonuje pracownik ZDM Poznań i polega on na:
 sprawdzeniu dokumentacji,
 kontroli zgodności wykonania instalacji z projektem,
 kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności instalacji.
Uwaga: Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w normie PN-92/B-10735.
„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół, który stanowi
podstawę do zawarcia umowy na odprowadzanie ścieków.
Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski

strona 9
Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej
Poznań, ul. Łozowa 77 dz. nr 14/14

3.

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm i
przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów
producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy
zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz wytycznymi
producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń z zawartymi w
specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają uszkodzeń. Po
wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność oraz czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz
obowiązującymi przepisami, a także czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji i
ewentualnej naprawy.
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów)
wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami
określonymi właściwymi przepisami.
Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków deszczowych jest:
- wykonanie przyłączy zgodnie z uzgodnionym projektem,
- podpisanie umowy na zrzut ścieków deszczowych.
Przed odprowadzeniem ścieków deszczowych Inwestor zobowiązany jest zgłosić pisemnie do odbioru przez
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17 przyłącze kanalizacji deszczowej oraz zgłosić do Zarząd Dróg
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17 fakt wykonania zbiornika retencyjnego oraz układu pomp/urządzeń
ograniczających odpływ ścieków deszczowych zgodnie z projektem uzgodnionym przez Aquanet S.A.
Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy zawrzeć umową z zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu.
Montaż przyłącza należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Załącznikiem do protokołu odbioru jest: geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza.
Podczas montażu należy przestrzegać następujących przepisów:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z
ewentualnymi późniejszymi zmianami);
- S. Płuciennik, J. Wilbik: „Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpień 2003 r.
Oprócz w/w należy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów miejscowego zarządcy sieci kanalizacji
ogólnospławnej.
Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie są obowiązujące. Wszelkie zmiany w projekcie wynikające
np. podmiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić
z
projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia projektanta z
odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na wykonawcę.
Opracował:

mgr inż. Maciej Tryjanowski
upr. bud. nr Wa-218/02

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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4.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

4.1.

RZUT PRZYŁĄCZA – SKALA 1:500

RYS. 1

4.2.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – SKALA 1:500

RYS. 2

4.3.

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – SKALA 1:100

RYS. 3

4.4.

ZBIORNIK RETENCYJNY – SKALA 1:20

RYS. 4

4.5.

BUDOWA STUDNI REWIZYJNEJ DN1000 – SKALA 1:20

RYS. 5

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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5.

ZAŁĄCZNIKI

5.1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt. 1b, Dz. U. nr 207/2003 r. poz. 2016 z późniejszymi
zmianami) powinien być wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. (Dz. U. nr 120/2003 r. poz 1126). Zgodnie z wytycznymi, zakres prac przy realizacji projektu
przyłącza kanalizacji sanitarnej nie wymaga wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Nie zwalnia to wszakże wykonawcy z obowiązku prowadzenia wszystkich prac budowlano-montażowych
zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowiązującymi normami oraz warunkami
technicznymi wynikającymi ze stosownych przepisów, jak również wymogów producentów lub dostawców
poszczególnych urządzeń.

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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5.2.

KOPIA ZAŚWIADCZENIA CZŁONKOSTWA PIIB ORAZ DECYZJI NADANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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-

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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5.3.

WARUNKI TECHNICZNE PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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5.4.

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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5.5.

ZGODA SPÓŁDZIELNI NA WYKONANIE PRZYŁACZA

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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5.6.

PROTOKÓŁ ZUDP

Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski
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Opracował: mgr inż. Maciej Tryjanowski

