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DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2010r. 
 

1. Nazwa zamówienia 
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa, Kontrakt 06 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu  
w obszarze „Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego 
ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie 
Ujęcia Wody”. 
 

2. Adres obiektu budowlanego   
Miasto Bełchatów, obszar „Centrum”- rejon  ul. 1-go Maja, rejon ul. Bocznej oraz rejon 
Ujęcia Wody. 
 

3. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem zamówienia  
 

1 Dział robót: 
1.1. 45000000-7 Roboty budowlane 

2 Grupa robót budowlanych: 

21. 45200000-9 

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

3 Klasy robót budowlanych: 

3.1. 45220000-51 
Roboty inżynieryjne i budowlane 

3.2. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
4 Kategorie robót budowlanych: 

4.1. 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

4.2. 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

4.3. 45232130-2 
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 
odprowadzania wody burzowej 

4.4. 45233140-2 Roboty drogowe 
4.5. 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 
 

4. Nazwa i adres Zamawiającego  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o.  
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, Bełchatów 
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5. Spis zawartości dokumentacji projektowej, nazwa i adres podmiotu 
opracowującego dokumentację projektową i data wykonania 
 
PODMIOT OPRACOWUJĄCY DOKUMENTACJĘ 
PROJEKTOWĄ 

Usługi w zakresie nadzoru i projektowania budowlanego 
mgr inż. Jerzy Wilk 
Oś. Dolnośląskie 129/44, 97 – 400 Bełchatów 

NAZWA DOKUMENTACJI BRANŻA PROJEKTOWAŁ 
Projekt Budowlany „Droga dojazdowa rejon ul. 1-do 
Maja: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i 
deszczowa – Etap II” 

Inżynieryjna Projektował: 
mgr inż. Tadeusz Wilk Upr. 
UAN.IV.10220/143/84 
Sprawdził: 
Mgr inż. Ryszard Ignatowicz 
Upr. GP.IV.7343 (65) 92 

Data wykonania: Luty 2006r. 
PODMIOT OPRACOWUJĄCY DOKUMENTACJĘ 
PROJEKTOWĄ 

Przedsiębiorstwo projektowania i realizacji inwestycji 
„BIPRO-BUMAR” Sp. z o.o. 
Ul. Nawrot 114, 90 – 029 Łódź 

NAZWA DOKUMENTACJI BRANŻA PROJEKTOWAŁ 
Projekt Budowlany-wykonawczy.   
Kanalizacji sanitarna w nowoprojektowanych ulicach 
w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie. 

 Inżynieryjna Projektował: 
inż. inż. Stefan Łoboda upr.84/65  
Asystent projektanta:  
Techn. Beata Mlonka 
Sprawdzający: 
inż. Paweł Bańczak 
Upr. Bud. Nr LOD/0309/POWS/05 

Projekt Budowlany-wykonawczy.   
Kanalizacja deszczowa w nowoprojektowanych 
ulicach w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie. 

 Inżynieryjna Projektował: 
inż. inż. Stefan Łoboda upr.84/65  
Asystent projektanta:  
Techn. Beata Mlonka 
Sprawdzający: 
inż. Paweł Bańczak 
Upr. Bud. Nr LOD/0309/POWS/05 

Projekt Budowlany-wykonawczy.   
Sieć wodociągowa w nowoprojektowanych ulicach w 
rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie. 

 Inżynieryjna Projektował: 
inż. inż. Stefan Łoboda upr.84/65  
Asystent projektanta:  
Techn. Beata Mlonka 
Sprawdzający: 
inż. Paweł Bańczak 
Upr. Bud. Nr LOD/0309/POWS/05 

Data wykonania : wrzesień 2007r. 
PODMIOT OPRACOWUJĄCY DOKUMENTACJĘ 
PROJEKTOWĄ 

Biuro Projektów „MIASTOPROJEKT 2” 
Plac Zwycięstwa 2, 90 – 312 Łódź 

NAZWA DOKUMENTACJI BRANŻA PROJEKTOWAŁ 
Projekt budowlany zamienny odcinka kanalizacji 
deszczowej 1d-Kd1 dla zlewni nowoprojektowanych 
ulic osiedlowych w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie 

Inżynieryjna Inż. Elżbieta Andrzejczak 
upr.GP.II-460-80/76, 237/86/WŁ, 
1/82/WMŁ 
 

Data wykonania : styczeń 2009r. 
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Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, wodociągu wraz z odgałęzieniami w 
ramach pasów drogowych w rejonie ujęcia wody w 
Bełchatowie 

Inżynieryjna Projektował: 
Piotr Kośliński  
Upr.495/89/WŁ, 222/86/Wł 
Sprawdził: 
Inż. Elżbieta Andrzejczak 
upr.GP.II-460-80/76, 237/86/WŁ, 
1/82/WMŁ 

Data wykonania : styczeń 2009r. 
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1. OPIS OGÓLNY PROJEKTU 
Projekt pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa”, Kontrakt 06 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego 
ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także w rejonie Ujęcia 
Wody”.  

2. CEL PROJEKTU 
Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  
w aglomeracji Bełchatów poprzez wyposażenie jej w infrastrukturę techniczną zapewniającą: 
 Odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/WG  

w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

 Spełnienie przez aglomerację Bełchatów o wielkości powyżej 15000RLM wymogów 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 Zapewnienie mieszkańcom Bełchatowa odpowiedniej ilości i jakości wody do picia  
o odpowiedniej jakości zgodnej z aktami prawnymi UE i polskimi, tj. Dyrektywą 98/83/EWG 
w sprawie jakości wody do picia wraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 mara 
2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Przewidywane efekty ekologiczne to uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez: 
 Budowę kompleksową szczelnego systemu kanalizacyjnego ścieków sanitarnych 
 Likwidację zbiorników bezodpływowych (szamb) 
 Likwidację niekontrolowanych wylotów ścieków do istniejących cieków  

Terenowych - rzeki Rakówki, rowów lub bezpośredni do gruntu 
 Przetransportowanie ścieków do istniejącego systemu kanalizacyjnego i dalej do  

oczyszczalni ścieków w Bełchatowie 
co umożliwi: 
 ochronę zasobów wodnych rzeki Rakówka 
 ochronę wód podziemnych  
 ochronę środowiska naturalnego  
 podniesienie standardu życia mieszkańców miasta Bełchatów 
 zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Bełchatów 
 wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy 
 rozwinięcie usług 

 Dociążenie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, która ma zapewnić odbiór nieczystości z terenu 
miasta 

 Wzrost stopnia skanalizowania miasta z 90 % do 95,1% 
 Całkowita eliminacja rurociągów azbestowo-cementowych 
 Zapewnienie mieszkańcom nowo powstałych osiedli dostępu do miejskiej sieci wodociągowej. 

3. ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA 
Zasadniczy zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu 06 
przedstawiono poniżej w tabeli 3.2. 
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Tabela 3.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu 06  
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Zakres rzeczowy zawarty w dokumentacji projektowej nie objęty zamówieniem 
przetargowym. 
Wyłącza się z zamówienia przetargowego nw. zakres rzeczowy: 
 
 Obszar „Centrum” 

- sieć wodociągowa z rur PE ø110mm od punktu 1 do punktu 7; 
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200mm od punktu 1S do punktu 5S wraz                      
z wyprowadzeniami; 
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC ø315 od punktu 1D do punktu 6D wraz                         
z wyprowadzeniami. 
 
 Rejon ulicy Bocznej 

- sieć wodociągowa z rur PE ø110mm od punktu nr 1 do punktu HP3. 
 
 Rejon Ujęcia Wody 

- sieć wodociągowa z rur PE ø160mm od punktu 31w do punktu 84w; od punktu  
37/1w do punktu 75w; od punktu 67w do punktu 77w; 
- wyprowadzenia wodociągowe z rur PE o średnicy 50 mm od punktu 38w-38/1w;             
40w-40/1w; 42w/42/1w ulegają skróceniu o 2,5 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø200mm od punktu 44 do punktu 62; od 
punktu 45 do punktu 54; 
- wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej o średnicy ø160mm od punktu 46-46/1;  
47-47/1; 48-48/1 ulegają skróceniu o 2,5 m; 
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC ø315 od punktu 25 do 43; od punktu  
26  do punktu 35; 
- wyprowadzenia kanalizacji deszczowej o średnicy ø200mm od punktu 27-27/1;  
28-28/1, 29-29/1 ulegają skróceniu o 2,5 m. 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

4.1. Lokalizacje 
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w granicy administracyjnej miasta Bełchatowa,  
w zlewni rzeki Rakówki.  

4.2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

4.2.1. Gospodarka ściekowa  
W mieście Bełchatowie istnieje system kanalizacji rozdzielczej tj. kanalizacja sanitarna  
i kanalizacja deszczowa.  
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Ścieki bytowo gospodarcze są odprowadzane z posesji kanałami sanitarnymi do kolektora 
głównego i następnie są odprowadzane do istniejącej biologiczno–mechanicznej oczyszczalni 
ścieków o Qśr.d.=13000m3/d. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Rakówki. 
Stopień skanalizowania miasta Bełchatowa wynosi 90%. Długość kanalizacji sanitarnej 
wynosi: 124,1km. 
Istniejąca sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, PVC, betonowych, PE oraz 
żeliwnych. Stan techniczny sieci kanalizacyjnych budowanych w latach 70-80tych jest zły. 
Kanały wykonane z rur kamionkowych posiadają nieszczelności na stykach, są popękane  
i poprzerastane korzeniami. Wymagają one przebudowy i modernizacji. 
Wody deszczowe z odwodnienia posesji, placów i ulic odprowadzane są poprzez istniejącą 
sieć kanalizacji deszczowej do cieków wodnych i rzeki Rakówki.  

4.2.2. Zaopatrzenie w wodę 
Miasto Bełchatów jest w pełni zwodociągowanie. Sieć wodociągowa na terenie Gminy 
Miasta Bełchatów zasilana jest z własnych ujęć wód podziemnych Bełchatów - Myszaki oraz 
Ludwików, których użytkownikiem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Woda dostarczana 
z ujęcia wody „Myszaki” – gdzie zlokalizowane są studnie głębinowe (8szt) jest o łącznej 
wydajności 900m3/d, oraz ze studni głębinowej w Ludwikowie o wydajności 20m3/d. Woda  
z ujęcia Ludwików jest dostarczana do sieci bez uzdatniania. Woda z ujęcia w Bełchatowie - 
Myszakach uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody – uzdatnianie polega na usuwaniu 
ponadnormatywnych zawartości związków żelaza i mętności w procesie napowietrzania  
i odżelaziania oraz poprzez filtrację.  
Woda dostarczana do sieci jest regularnie badana przez Powiatową Stację Sanitarno  
– Epidemiologiczną w Bełchatowie i spełnia wymagania odnośnie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia.  
Stopień zwodociągowania dla Bełchatowa wynosi 98%. Długość eksploatowanej sieci 
wynosi: 180,8km. Sieć wykonana jest z rur żeliwnych, PVC, PE, stali ocynkowanej oraz  
z rur azbestowo-cementowych. Stan techniczny wodociągu jest zadowalający. Jednakże 
część sieci z uwagi na powstałą korozję i nieszczelności na stykach wymaga modernizacji  
i przebudowy. Straty wody z sieci szacowane s. na poziomie ok. 15-17%.  
W strukturze odbiorców dominują gospodarstwa domowe, którym sprzedawane jest  
ponad 80% wody. Pozostałą część stanowią: oświata, przemysł, handel, ochrona zdrowia.  

4.2.3. Kanalizacja deszczowa i ochrona przed powodzią. 
Ścieki opadowe z miasta Bełchatowa odprowadzane są do rzeki Rakówki i jej dopływów 
poprzez sieć rozdzielczą kanalizacji deszczowej.  
Znaczna ilość kanałów deszczowych została wybudowana w ostatnich latach równolegle  
z budową kanalizacji sanitarnej w trakcie uzbrajania kolejnych osiedli i rejonów miasta oraz 
w celu porządkowania gospodarki odprowadzania ścieków i wód opadowych.  
Łączna długość kanałów deszczowych wynosi ok. 60 km.  
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Istotnym problemem związanym z bezpośrednim odprowadzaniem wód opadowych 
kanalizacji deszczowej do rzeki jest potencjalne zanieczyszczenie wód ładunkami 
zanieczyszczeń spłukiwanych z terenów zurbanizowanych.  

4.3.  Budowa geologiczna  
Pod względem geologicznym Miasto Bełchatów usytuowane jest w obrębie niecki Łódzkiej. 
Starsze podłoże mezozoiczne (jura, kreda) oraz trzeciorzędowe przykryte są pokrywą 
utworów czwartorzędowych o dosyć dużej miąższości (do 35 m) i zwartej strukturze. Zatem, 
o jakości podłoża, warunkach gruntowych oraz glebowych decydują utwory czwartorzędowe. 
Są to najczęściej utwory o akumulacji lodowcowej i eolicznej wykształcone w postaci 
piasków o różnej granulacji, glin i utworów piaszczysto żwirowych. Na powierzchni terenu 
dominują utwory piaszczyste, często zaglinione, podścielone utworami gliniastymi. Gliny 
ilaste spiaszczone na powierzchni terenu występują rzadko. Najmłodsze utwory 
czwartorzędowe – holoceńskie wyściełają dna dolin i są głównie pochodzenia aluwialnego  
i deluwialnego w postaci piasków z różną zawartością części organicznej, glin humusowych 
oraz lokalnie mułów i torfów. Miąższość osadów holoceńskich w dnie doliny Rakówki 
osiąga 4,5 m.  

4.4. Warunki gruntowo-wodne. 
W obrębie planowanej inwestycji występują grunty naturalne głównie piaski gliniaste.  
Woda gruntowa wstępuje powyżej projektowanych urządzeń. 

4.5. Szkody górnicze. 
Na terenie objętym planowaną inwestycją szkody górnicze nie występują. 
 

5. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

5.1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II – droga 
dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Bełchatowie 

5.1.1. Część opisowa 

5.1.1.1. Opis działki budowlanej 
Działka budowlana nr 117 obręb 10, jest położona przy ulicy prostopadłej do ul. 1-go Maja  
w Bełchatowie, na wysokości przychodni zdrowia. Naturalny spadek terenu działki  
w kierunku południowo-zachodnim. Teren działki nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
nie znajdują się w strefie wpływów eksploatacji górniczej. Na terenie działki jw., przewiduje 
się wybudowanie drogi dojazdowej o nawierzchni ulepszonej, wraz z odwodnieniem, oraz 
parkingi dla samochodów osobowych, ścieżkę rowerową i ciągi piesze. W pasie 
przewidzianym pod drogę dojazdową, planuje się wybudowanie sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. 
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5.1.1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy dojazdowej (dz. nr 117), wraz  
z wyprowadzeniami kanalizacji sanitarnej i wyprowadzeniami kanalizacji deszczowej do 
studni ściekowych, zaprojektowanych w celu odwodnienia projektowanej drogi i parkingów 
samochodowych. 

5.1.1.3. Podstawa opracowania 
 Warunki techniczne, wydane przez ZWiK „WOD.-KAN." Spółka z o.o.  

w Bełchatowie 
 UCHWALA NR XXXIV/320/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 19 maja 2005r. 
 Aktualny podkład geodezyjny 
 Uzgodnienia z Inwestorem 
 Wizja lokalna w terenie 
 Obowiązujące normy i przepisy 

5.1.2. Opis techniczny 
Opracowanie obejmuje II etap inwestycji w zakresie: 
 Kanalizacja sanitarna odc. 5S – 14S 
 Kanalizacja deszczowa odc. 6D – 12D 
 Sieć wodociągowa odc. 7 -11. 

5.1.2.1. Sieć wodociągowa  
Wodociąg zaprojektowano z rur Ø110 PE PN10 (SDR 11). Rury należy układać w wykopie 
na podsypce piaskowej o grubości l0cm, spadek i dopasowano do naturalnego spadku 
terenu.. Rury i kształtki PE-PE, łączyć ze sobą metodą zgrzewania doczołowego.  
Na trasie projektowanego wodociągu Ø 1l0mm PE, zaprojektowano następujące uzbrojenie: 
 zasuwa hydrantowa Ø 80 mm - szt. 1 
 hydrant ppoż. Ø 80 mm nadziemny - szt. 1 

Przekrycie rurociągu gruntem, z uwagi na II strefę przemarzania nie powinno być mniejsze 
niż h = l,40m, zgodnie z załączonym profilem podłużnym wodociągu. Wodociąg należy 
oznakować, za pomocą metalizowanej taśmy PVC koloru niebieskiego, przeznaczonej do 
znakowania wodociągów. 
Po zmontowaniu całości wodociągu, rurociąg należy poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 
l,0Mpa. Próbę należy uznać za pozytywną, jeżeli w ciągu 30min. nie wystąpi spadek 
ciśnienia na manometrze kontrolnym. Następnie rurociąg należy wypłukać wodą  
z wodociągu i przeprowadzić jego dezynfekcję za pomocą roztworu podchlorynu sodu, czas 
dezynfekcji 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy 
przeprowadzić ponowne płukanie rurociągu, aż do zaniku zapachu chloru. 

5.1.2.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 
Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur Ø200mm PVC kl. „S" (SDR 34). Rury 
należy układać w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 15cm ze spadkami i1 = 5,0%0  
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i i2 = 15,0%o w kierunku istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 1-go Maja. 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektowano 8 szt. studni rewizyjnych 
z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1000mm. Dna studni wykonać z betonu kl. B10, 
natomiast kinety przepływowe wykonać z cegły kanalizacyjnej, zgodnie z kierunkiem 
przepływu ścieków. Przekrycia studni wykonać żelbetowymi płytami nastudziennymi 
Ø1200mm, wraz z żeliwnymi włazami kanałowymi Ø 600mm kl. D400. Przed obsypaniem 
gruntem, ściany i płyty nastudzienne, należy zaizolować za pomocą abizolu (R + P) x 2. 
Włączenie projektowanej kanalizacji należy dokonać do istniejącej studni rewizyjnej (5S)  
Ø 1000 mm. W celu podłączenia w przyszłości, do projektowanej kanalizacji, sieci 
poszczególnych działek budowlanych, przylegających do trasy projektowanej drogi 
dojazdowej zaprojektowano odcinki przyłączy z rur Ø 160mm PVC kl. „S" (SDR 34) o 
łącznej długości L = 31,00mb i zakończono studniami rewizyjnymi (7S/1); (8S/1); (9S/1); 
(10S/1) i (11S/1), o średnicy Ø 425mm, z kinetami z PP Ø 425/160mm. Studnie zwieńczyć 
włazami żeliwnymi Ø 425mm kl. D400, montowanymi na rurach teleskopowych. 

5.1.2.3. Sieć kanalizacji deszczowej  
Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o średnicy Ø315mm PVC. Rury układać  
w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 15,0cm, ze spadkami w kierunku istniejącej 
miejskiej kanalizacji deszczowej Ø 400mm PVC w ulicy 1-go Maja. Włączenie rurociągu  
Ø 3l5mm PVC, należy dokonać do studni rewizyjnej (5D), za pomocą przejścia szczelnego o 
średnicy Ø 315mm. Na trasie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy dojazdowej, 
zaprojektowano 5 szt. studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy  
Ø 1200mm. Dna studni wykonać z betonu kl. B15, natomiast kinety przepływowe wykonać  
z cegły kanalizacyjnej, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Przekrycia studni wykonać 
żelbetowymi płytami nastudziennymi Ø 1400mm, wraz z żeliwnymi włazami kanałowymi  
Ø 600mm kl. D400. Przed obsypaniem gruntem, ściany i płyty nastudzienne, należy 
zaizolować za pomocą abizolu (R + P) x 2. W celu odwodnienie powierzchni utwardzonych 
jezdni i parkingów, zaprojektowano 4 szt. ulicznych żeliwnych kratek ściekowych, 
osadzonych na studzienkach ściekowych z kręgów żelbetowych typ 500mm, z osadnikami, 
bez syfonów. Połączenia studzienek ściekowych ze studniami rewizyjnymi na sieci 
kanalizacji deszczowej, zaprojektowano z rur Ø 200mm PVC kl. „S" (SDR 34), o ogólnej 
długości L = 9mb. 

5.1.2.4. Uwagi do wykonawstwa 
a) przed dokonaniem zasypki, należy zgłosić wykonane rurociągi sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłączy, uprawnionym służbom 
geodezyjnym, celem dokonania inwentaryzacji; 

b) zasypkę rurociągów do wysokości 0,30m. ponad wierzch rury, należy wykonać 
ręcznie, piaskiem, ze starannym zagęszczeniem. Pozostałą część zasypki można 
wykonać mechanicznie; 

c) po zakończeniu robót związanych z budową sieci wod.-kan, teren należy przywrócić 
do stanu pierwotnego  



Część III – Opis przedmiotu zamówienia; Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt 06 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (ul. 
Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody”.  

Strona 20 

d) wszystkie roboty związane z budową sieci i wyprowadzeń wod.-kan. należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" Tom II, warunkami BHP oraz wymogami stosownych norm 
budowlanych. 

5.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w nowoprojektowanych 
ulicach w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie 

5.2.1. Podstawa opracowania. 
Podstawą do opracowania niniejszego projektu są następujące materiały: plan sytuacyjno-
wysokościowy z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych w skali 1: 500, wypis  
i wyrys z planu zagospodarowania, warunki i wytyczne do projektowania kanalizacji 
sanitarnej wydane przez ZWIK, wizja lokalna i domiary inwentaryzacyjne w terenie, 
uzgodnienia z właścicielami posesji, uproszczony projekt drogowy. 

5.2.2. Charakterystyka terenu inwestycji 
Objęty niniejszym opracowaniem teren posiada bądź jest przewidziany pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. 
Teren objęty projektem położony jest wzdłuż ulic miejskich Bocznej. Wzdłuż drogi 
występuje uzbrojenie podziemne w postaci kabli telefonicznych, energetycznych, gazociągu 
oraz uzbrojenia nadziemnego w postaci linii energetycznej średniego napięcia oraz linii 
telefonicznej. Niniejszy teren posiada częściowo sieci wodociągową oraz kanalizacyjną 
wykonaną przez mieszkańców, która są w złym stanie technicznym.  

5.2.2.1. Ukształtowanie terenu 
Teren ogólnie płaski z nachyleniem w kierunku rzeki Rakówki. Lokalnie występują spadki 
terenu do wartości ok. 1-2%. 

5.2.2.2. Warunki hydrogeologiczne 
Podłoże gruntowe charakteryzuje się stosunkowo jednorodną budową geologiczną z uwagi 
na występowanie gruntów jednej genezy. Na badanym obszarze stwierdzono występowanie 
bezpośrednio pod warstwą humusu nasypów niejednorodnych powstałych przez nawożenie 
na teren ziemi zwałowej. Grubość warstwy nasypu do 1.2m. Pod warstwą nasypów 
występują głównie piaski średnio-, drobnoziarniste, piaski pylaste lub pospółki, występujące 
lokalnie płaty polodowcowe glin piaszczystych. Ze względu na sąsiedztwo rzeki miejscowo 
występują namuły. 
Wymienione osady są nośne i nadają się do posadowienia projektowanej kanalizacji. 
Przy układaniu sieci w gruntach mało spoistych - pyłach, pyłach piaszczystych, nie 
można dopuścić do naruszenia ich struktury. 

 na obszarze inwestycji stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie ok. 

0,70÷1,40 m p.p.t. 

 w czasie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża 
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gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego 

struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznięcia. 

 szczegółowe dane dotyczące warunków hydrogeologicznych znajdują się w odrębnym 

opracowaniu opinii geologicznej z czerwiec 2007 r. 

5.2.3. Sieć kanalizacji sanitarnej 

5.2.3.1. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej  
w m. Bełchatów woj. łódzkie. 

5.2.3.2. Charakterystyka terenu inwestycji 

a) Istniejące urządzenia kanalizacyjne 

Obecnie w pobliżu istnieje jedna kanalizacyjna, która została wykonana na przez 

mieszkańców. Kanalizacja ta rozrastała się poprzez dołączanie się nowych użytkowników, 

przez co średnice są zbyt małe i sieć nie spełnia swojej funkcji. 

5.2.3.3.  Zlewnia projektowanego kanału sanitarnego 
Projektowana kanalizacja sanitarna będzie rozbita na dwa odcinki, które będą obsługiwać  
ul. Boczną. W ul. Bocznej ścieki z części posesji przy drodze asfaltowej odprowadzane będą 
do istniejącej kanalizacji w ul. 9 maja. Ścieki z części obecnie niezagospodarowanej 
odprowadzane będą do kanału biegnącego między ul. Boczną a Okrzei.  

5.2.3.4. Bilans ścieków 
Wytyczne ATV-A 118P do obliczania napływających ścieków zalecają przyjmowanie 
następujących wartości: 
qj = 0,005 (dm3/s na mieszkańca) x 1,5 = 0,0075 (dm3/s na mieszkańca) 
1,5 - współczynnik bezpieczeństwa 
10 h/dzień = 120 [dm3/M x d] 
Przyjmując średnio czterech mieszkańców na posesję, otrzymuje się 
qj = 120 [dm3/M x d] = 0,12 [dm3/M x d] x 4 = 0,48 [m3/d] na posesję. 
Qdśr = 0,48 [m3/d] na posesję. 

5.2.3.5. Średnica i materiał 
Kanał sanitarny grawitacyjny projektuje się z rur kanałowych z PVC typu ciężkiego „S”  
o średnicy zewnętrznej 200 mm i grubości ścianki 5,9mm. 
Przykanaliki projektuje się z rur PVC typu ciężkiego „S” o średnicy 160mm. Uszczelnienie 
kielichów należy wykonać na typową uszczelkę gumową. 
Uzbrojenie projektowanego kanału kanalizacji sanitarnej stanowić będą studzienki rewizyjne 
o średnicy 1200mm i 600mm z włazem żel. typ ciężki o nośności 40 t. Włazy z zamknięciem 
zatrzaskowym. Studnie o średnicy 1200mm wykonać z kręgów betonowych łączonych na 
uszczelkę, a studnie o średnicy600 mm z PE lub PVC. 
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Na włączeniu do istniejących studni ks1, ks10, ksp1 należy wykonać kaskady wewnętrzne. 
Przy przełączaniu istniejących przyłączy kanalizacyjnych do przebudowywanego kanału 
sanitarnego należy wykonać włączenia kaskadowe w przypadku różnicy między wlotem  
a dnem studni większej niż 0,5 m .Dla studni Ø1200mm - kaskady wewnętrzne ,  
dla Ø 600mm zewnętrzne. 

5.2.3.6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
Trasa projektowanego kanału przebiega przez tereny uzbrojone, związku z powyższym  
w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie  
z załączonymi rysunkami. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami 
energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub 
ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii spod napięcia. 
Włączenie kanalizacji w ul. 9 Maja wykonać wykopem otwartym. Pod jezdnią rurę kanałowa 
zabezpieczyć rurą osłonową. Na rurę osłonową projektuje się rurę 406,4x16 mm z PCV 
ciśnieniową lub 400 ze stali. Rurociąg właściwy wprowadzić do rury osłonowej na płozach 
centrujących. Końcówki rury osłonowej uszczelnić za pomocą manszet. 
Ponieważ na odcinku od studni ksp1 do ksp9 dochodzi do kolizji istniejącej. kanalizacji 
sanitarnej Ø200 żel z nowoprojektowana kanalizacją deszczową Ø300PVC odcinek ten 
należy przebudować po śladzie istniejącej kanalizacji sanitarnej i zastosować rurociągi  
Ø200 PVC. 

5.2.3.7. Odprowadzenie ścieków na czas przebudowy kanalizacji 
sanitarnej 

Ponieważ przeprowadzona będzie przebudowa istniejącej i działającej kanalizacji sanitarnej , 
wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy sieci poprzez przepompowanie 
ścieków do istniejącej studzienki ksp1 .W tym celu przed odcięciem przebudowywanego 
odcinka należy wstawić studzienkę Ø1200mm w pobliżu studni ksp9 i połączyć ją  
z obydwoma nieprzebudowywanymi nitkami kanalizacji sanitarnej. Studzienka powinna 
mieć rzędną dna 1,2m poniżej dna rurociągów. Dla zapewnienia ciągłości pracy należy  
w studni umieścić pompę zatapialną (jedna lub dwie) do ścieków sanitarnych. 
Pompy zasilane będą z agregatu prądotwórczego lub ze stacji RB z opomiarowaniem. 
Rurociąg tłoczny wykonać z przewodu elastycznego, który na czas pracy należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zakopanie go na głębokość 0,5m i zabezpieczenie 
kładką przejazdową w miejscu wyjeżdżonych śladów. Wyprowadzenie kanalizacji sanitarnej 
do studni ksp3 wykonać po ustawieniu studni poprzez przełożenie rury przez istniejącą 
studnię i rozebranie jej. 
Podczas przełączania sieci należy zachować ostrożność tak, aby nie doszło do skażenia 
środowiska. 
Dobór pomp i rurociągu tłocznego należy dokonać na podstawie informacji uzyskanej  
w ZWiK, bądź obserwacji pracy sieci. 
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Dopuszcza się inne rozwiązania kanalizacji tymczasowej pod warunkiem zatwierdzenia ich 
przez ZWiK. 

5.2.3.8. Ochrona cieplna przewodu 
Przewody położone na głębokości mniejszej niż 1,20m docieplić izolacją poliuretanową. 

5.2.3.9. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji 

a) Zakres prac przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do budowy projektowanego kanału sanitarnego należy przygotować 
teren pod jego budowę: 
 wytyczyć w terenie oś projektowanego kanału, 
 doprowadzić energię do placu budowy, 
 zabezpieczyć istniejący drzewostan, 
 ustawić znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczające, 
 zapewnić dojazd do poszczególnych posesji. 

b) Wykopy 
Kanał sanitarny proponuje się wykonywać w wykopie skarpowym, wykonywanym sprzętem 
mechanicznym. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
należy wykonywać ręcznie. Ziemię z wykopów w postaci glin zwałowych, pyłów, piasków 
pylastych oraz piasków zaglinionych itp. należy wywieźć na wysypisko a na ich miejsce 
przywieźć piaski średnio ziarniste. 
Podczas wykonywania wykopów na terenach uprawnych, zdjąć warstwę humusu i dopiero 
przystępować do wykonywania wykopu, warstwę humusu należy składować wzdłuż wykopu, 
a po jego zasypaniu odtworzyć stan poprzedni rozkładając warstwę ziemi uprawnej na 
wierzchu ubitej ziemi wykopu. W trakcie wykonawstwa wykopów należy zapewnić dojazd 
do poszczególnych posesji. Nad wykopami należy wykonać mostki dojazdowe do 
poszczególnych budynków mieszkalnych. 
Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych i barierek 
zabezpieczających oświetlonych w godzinach nocnych. Prace w gruntach spoistych należy 
prowadzić nie narażając wykopów na zbyt długie działanie wód, gdyż grunty te podatne są 
na uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich parametrów obliczeniowych. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami  
i wymaganiami bhp. 

c) Podłoże kanału i odwodnienie wykopów 
Sposób posadowienia kanału z rur  PVC w wykopie został pokazany na załączonym rysunku. 
Pod rurociąg należy wykonać podsypkę z piasków grubych lub średnich o grubości 20 cm. 
Rurociągi należy układać na suchej podsypce z wyprofilowaniem podłoża pod rurę w obrębie 
kąta 90o. 
W przypadku występowania na głębokości prowadzenia rurociągu piasków średnio lub grubo 
ziarnistych, rurociąg można układać na gruncie rodzimym z wyprofilowaniem podłoża pod 
rurę w obrębie kąta 90o. Występujące wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie, które 
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mogą się dostawać do wykopu - należy odpompować za pomocą elektrycznej bądź 
spalinowej pompy lub igłofiltrów znajdującej się na wyposażeniu Wykonawcy. Ponieważ jak 
wynika z badań gruntowych można się spodziewać znacznych ilości wody należy 
przewidzieć stosowny harmonogram prac biorący pod uwagę konieczność odwodnienia 
wykopu. 

d) Zasypka wykopów 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
 warstwy do powierzchni terenu. 
Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
 wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 
 po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu, 
 zasyp wykopu do powierzchni terenu. 
Warstwę ochronną należy wykonywać ręcznie piaskami średnioziarnistymi bez grud  
i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury z obu stron 
przewodu. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. Współczynnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 1,0 w drogach i 0,98 w chodnikach..   
Dalszą zasypkę do wymaganego poziomu można wykonywać mechanicznie piaskami, 
zagęszczając grunt warstwami, co 20 cm w miarę postępu zasypki. Współczynnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

5.2.3.10. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy betonowe tj. pierścienie dociskowe itp. zabezpieczyć poprzez dwukrotne 
smarowanie abizolem, R+P. 

5.2.3.11. Uwagi ogólne 
Przy tyczeniu i wykonawstwie niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektem sieci 
wodociągowej. Całość prac wykonywać ściśle wg zaleceń zawartych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Warszawa 1994 r. oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych” cz. II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
Warszawa 1988 r. 
Wykonawstwo należy prowadzić zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-82/9192-06; BN-
78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powiązaniu z PN-86/B-02480. 

5.2.4. Sieć kanalizacji deszczowej 

5.2.4.1. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bocznej  
w m. Bełchatów woj. łódzkie. 



Część III – Opis przedmiotu zamówienia; Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia 

 

Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt 06 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (ul. 
Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody”.  

Strona 25 

5.2.4.2. Zlewnia projektowanego kanału deszczowego 
Projektowana kanalizacja deszczowa będzie się składać z dwóch ciągów łączących się ze 
sobą przy wejściu na zespół podczyszczania. Pierwszy ciąg będzie zbierał wody opadowe  
z istniejącej drogi asfaltowej oraz z posesji przy niej leżących. Drugi ciąg kanalizacji 
odwadniał będzie niezagospodarowany obecnie teren a przewidziany pod zabudowę 
jednorodzinną i szeregową. Wszystkie ścieki deszczowe odprowadzane będą do rzeki 
Rakówki. 

5.2.4.3. Bilans ścieków 
Do obliczenia bilansu wód deszczowych przyjęto teren utwardzony tj. droga asfaltowa, 
chodniki (w tym także przewidziane w planie zagospodarowania), oraz dachy podłączanych 
posesji. Zgodnie z tym: 
powierzchnia dachów:  2200x0,8x130/10000=22,8 l/s 
powierzchnia dróg: 11600x0,9x130/10000=135 l/s 
suma 157,8 l/s 
wspłócz. opóźnienia =0.85 
157.8x0,85=134,2 l/s 

5.2.4.4. Średnica i materiał 
Kanał deszczowy grawitacyjny projektuje się z rur kanałowych z PVC typu ciężkiego „S”  
o średnicy zewnętrznej: 
 200 mm i grubości ścianki 5,9 mm. 
 315 mm i grubości ścianki 9,2 mm 
 400 mm i grubości ścianki 11,7 mm 
Przykanaliki projektuje się z rur PVC typu ciężkiego „S” o średnicy 160 mm zakończone 
korkiem. Uszczelnienie kielichów należy wykonać na typową uszczelkę gumową. 
Uzbrojenie projektowanego kanału kanalizacji deszczowej stanowić będą studzienki 
rewizyjne o średnicy 600mm i 1200 z włazem żel. typ ciężki o nośności 40 t. Włazy  
z zamknięciem zatrzaskowym. Studnie o średnicy 1200mm wykonać z kręgów betonowych 
łączonych na uszczelkę, a studnie o średnicy 600 mm z PE lub PVC. 
W związku z przebudową ul. Bocznej nie przewiduje się w chwili obecnej wpustów 
ulicznych. Ich lokalizacja i liczba zostanie rozstrzygnięta w projekcie drogowym. Wejście 
kanalizacji deszczowej do rzeki wykonane będzie za pomocą przyczółka tak, aby nie 
powodować erozji brzegów rzeki. 

5.2.4.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
Trasa projektowanego kanału przebiega przez tereny uzbrojone, związku z powyższym  
w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy wykonywać ręcznie  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Ponieważ projektowana kanalizacja deszczowa przebiega po trasie istniejącego wodociągu 
tymczasowego podczas prowadzenia prac wodociąg ten należy zdemontować a przyłącza 
przepiąć do nowo powstałego wodociągu.  
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Istniejące przewody przechodzące przez wykop należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie  
z załączonymi rysunkami. W przypadku zbliżenia się lub skrzyżowania z liniami 
energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montażowe należy wykonywać ręcznie lub 
ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia linii spod napięcia. 

5.2.4.6. Ochrona cieplna przewodu 
Przewody położone na głębokości mniejszej niż 1,20 m docieplić izolacją poliuretanową. 

5.2.4.7. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji 

a) Zakres prac przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do budowy projektowanego kanału deszczowego należy przygotować 
teren pod jego budowę: 
 wytyczyć w terenie oś projektowanego kanału, 
 doprowadzić energię do placu budowy, 
 zabezpieczyć istniejący drzewostan, 
 ustawić znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczające, 
 zapewnić dojazd do poszczególnych posesji. 

b) Wykopy 
Kanał deszczowy proponuje się wykonywać w wykopie skarpowym, wykonywanym 
sprzętem mechanicznym. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, należy wykonywać ręcznie. Ziemię z wykopów w postaci glin zwałowych, 
pyłów, piasków pylastych oraz piasków zaglinionych itp. należy wywieźć na wysypisko a na 
ich miejsce przywieźć piaski średnio ziarniste.  
Podczas wykonywania wykopów na terenach uprawnych, zdjąć warstwę humusu i dopiero 
przystępować do wykonywania wykopu, warstwę humusu należy składować wzdłuż wykopu, 
a po jego zasypaniu odtworzyć stan poprzedni rozkładając warstwę ziemi uprawnej na 
wierzchu ubitej ziemi wykopu. W trakcie wykonawstwa wykopów należy zapewnić dojazd 
do poszczególnych posesji. Nad wykopami należy wykonać mostki dojazdowe do 
poszczególnych budynków mieszkalnych. 
Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych i barierek 
zabezpieczających oświetlonych w godzinach nocnych. Prace w gruntach spoistych należy 
prowadzić nie narażając wykopów na zbyt długie działanie wód, gdyż grunty te podatne są 
na uplastycznienie, a tym samym pogorszenie ich parametrów obliczeniowych. 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami  
i wymaganiami BHP. 

c) Podłoże kanału i odwodnienie wykopów 
Sposób posadowienia kanału z rur PVC w wykopie został pokazany na załączonym rysunku. 
Pod rurociąg należy wykonać podsypkę z piasków grubych lub średnich o grubości 20 cm. 
Rurociągi należy układać na suchej podsypce z wyprofilowaniem podłoża pod rurę w obrębie 
kąta 90o. W przypadku występowania na głębokości prowadzenia rurociągu piasków średnio 
lub grubo ziarnistych, rurociąg można układać na gruncie rodzimym z wyprofilowaniem 
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podłoża pod rurę w obrębie kąta 90o. Występujące wody opadowe oraz wody zawarte  
w gruncie, które mogą się dostawać do wykopu - należy odpompować za pomocą 
elektrycznej bądź spalinowej pompy lub igłofiltrów znajdującej się na wyposażeniu 
Wykonawcy. Ponieważ jak wynika z badań gruntowych można się spodziewać znacznych 
ilości wody należy przewidzieć stosowny harmonogram prac biorący pod uwagę konieczność 
odwodnienia wykopu. 
Dno wykopu w miejscu posadowienia studni betonowych należy przygotować wykonując 
podsypkę piaskowo żwirową grubości 15 cm oraz podbudowę grubości 15 cm z betonu B10. 

d) Zasypka wykopów 
Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, 
 warstwy do powierzchni terenu. 
Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
 wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur, 
 po próbie szczelności wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu, 
 zasyp wykopu do powierzchni terenu. 
Warstwę ochronną należy wykonywać ręcznie piaskami średnioziarnistymi bez grud  
i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury z obu stron 
przewodu. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. Współczynnik 
zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98.   Dalszą zasypkę do poziomu terenu 
można wykonywać mechanicznie piaskami, zagęszczając grunt warstwami, co 20cm w miarę 
postępu zasypki. Współczynnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

5.2.4.8. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy betonowe zabezpieczyć poprzez dwukrotne smarowanie abizolem R+P. 

5.2.4.9. Uwagi ogólne 
Przy tyczeniu i wykonawstwie niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektem sieci 
wodociągowej. Całość prac wykonywać ściśle wg zaleceń zawartych w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r. oraz 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ” cz. II - 
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” Warszawa 1988 r. 
Wykonawstwo należy prowadzić zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-82/9192-06; BN-
78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powiązaniu z PN-86/B-02480. 
Na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Rakówki w rejonie ul. Bocznej istnieje 
aktualne pozwolenie wodno-prawne. 

5.2.5. Sieć wodociągowa 

5.2.5.1. Zakres opracowania 
Niniejszy projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w ul. Bocznej w m. Bełchatów woj. 
łódzkie. 
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5.2.5.2. Podstawa opracowania 
Podstawą do opracowania niniejszego projektu są następujące materiały: mapy sytuacyjno-
wysokościowe do celów projektowych w skali 1: 500, warunki techniczne zasilania sieci 
wodociągowych wydane przez ZWiK Sp. y o.o. Bełchatów, wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania ustalenia i uzgodnienia z właścicielami gruntów, wizja lokalna  
i uproszczony projekt drogowy 

5.2.5.3. Opis stanu istniejącego 
Objęty niniejszym opracowaniem teren posiada bądź jest przewidziany pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową. 
Teren objęty projektem położony jest wzdłuż ulicy Bocznej. Wzdłuż drogi występuje 
uzbrojenie podziemne w postaci kabli telefonicznych, energetycznych, gazociągu oraz 
uzbrojenia nadziemnego w postaci linii energetycznej średniego napięcia oraz linii 
telefonicznej. Niniejszy teren posiada częściowo sieć wodociągową oraz kanalizacyjną 
wykonaną przez mieszkańców, która jednak nie spełnia wymogów zarówno ppoż. jak  
i sanitarnych. Potrzeby pozostałej części mieszkańców w tym zakresie zaspokajane są 
lokalnie. 

5.2.5.4. Warunki hydrogeologiczne 
 Podłoże gruntowe projektowanego wodociągu charakteryzuje się stosunkowo jednorodną 

budową geologiczną z uwagi na występowanie gruntów jednej genezy. Na badanym 
obszarze stwierdzono występowanie bezpośrednio pod warstwą humusu nasypów 
niejednorodnych powstałych przez nawożenie na teren ziemi zwałowej. Grubość warstwy 
nasypu do 1.2m. Pod warstwą nasypów występują głównie piaski średnio-, 
drobnoziarniste, piaski pylaste lub pospółki, występujące lokalnie płaty polodowcowe glin 
piaszczystych. Ze względu na sąsiedztwo rzeki miejscowo występują namuły. 

Wymienione osady są nośne i nadają się do posadowienia projektowanego wodociągu. 
Przy układaniu wodociągu w gruntach mało spoistych - pyłach, pyłach piaszczystych, 
nie można dopuścić do naruszenia ich struktury. 
 Na obszarze inwestycji stwierdzono występowanie wody gruntowej na poziomie ok. 

0,70÷1,40 m p.p.t. 
 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 zawilgocenia lub przemarznięcia. 

 Szczegółowe dane dotyczące warunków hydrogeologicznych znajdują się w odrębnym 
opracowaniu opinii geologicznej z czerwca 2007 r. 

5.2.5.5. Opis projektowanego rozwiązania 
Projekt obejmuje budowę wodociągu miejskiego w istniejących i projektowanych drogach 
miejskich. Projektowany wodociąg będzie zbudowany z rur Ø110 PE. Wodociąg  
w ul. Bocznej stanowić będzie spinkę istniejących sieci wodociągowych w ul. 9 maja  
i Okrzei. Włączenie do istniejących wodociągów wykonać za pomocą trójników i kształtek 
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żeliwnych wg. załączonych schematów. Na wodociągu przewiduje się budowę hydrantów 
pożarowych podziemnych Ø80. Wodociąg będzie w większości prowadzony po terenie dróg 
miejskich. Ulica Boczna jest asfaltowa z chodnikiem po jednej stronie. Niezagospodarowany 
odcinek ul. Bocznej to droga gruntowa bez wytyczonych granic. Znaczne zagłębienie 
wodociągu w ulicy Bocznej spowodowane jest koniecznością minięcia się wodociągu  
z projektowaną kanalizacją sanitarną i deszczową. Część posesji na rozpatrywanym terenie 
posiada wodę z tymczasowego wodociągu przeznaczonego do likwidacji. Posesje te należy 
podłączyć do nowo budowanej sieci. Połączenia istniejących przyłączy wykonać poprzez 
opaski samonawiercające. W zależności od rodzaju materiały użytego do budowy należy 
dobrać odpowiednie kształtki zaciskowe. 
Posesję 10a przy ulicy 9 Maja oraz posesję przy ulicy Bocznej 2 należy przełączyć do nowego 
wodociągu. Istniejące przyłącze zdemontować. W trakcie realizacji, przy wykonaniu 
włączenia do wodociągu Ø200 w ul. 9Maja należy zdemontować trójnik lub nawiertkę pod 
istniejącym wodociągiem Ø50 , który jest przewidziany do demontażu. Całkowita długość 
wodociągu  łącznie z wyprowadzeniami wynosi 307,8m. 

5.2.5.6. Lokalizacja, rodzaj użytych materiałów oraz uzbrojenie sieci 
wodociągowej 

Przy wyborze lokalizacji sieci wodociągowej kierowano się głównie potrzebą uniknięcia zbyt 
wielu załamań trasy oraz kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Projektowaną sieć wodociągową 
przewiduje się wykonywać z rur wodociągowych z PE 100 SDR 11 na ciśnienie nominalne 
1, 6 MPa łączonych na złącze zgrzewane. Montaż hydrantów ppoż. przewiduje się na 
połączenia kołnierzowe z rur żeliwnych ciśnieniowych 0 80 mm. Kształtki żeliwne wg  
PN-84/H-74101. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowią: 
 zasuwy sieciowe żeliwne kołnierzowe Ø 100 z zamknięciem miękkim PN = 1,6 Mpa 
 hydranty ppoż. podziemne Ø 80mm zlokalizowane na odgałęzieniu bocznym 
 z zasuwą odcinającą żeliwną kołnierzową 0 80mm z zamknięciem miękkim PN = 1,6 MPa 
 hydranty ppoż. podziemne Ø 80 zabudowane na sieci 
 skrzynka uliczna do instalacji wodnych 
 skrzynki uliczne do hydrantów podziemnych Ø80 
 bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 
 bloki podporowe betonowe pod zasuwy i kształtki żeliwne. 
Wyprowadzenia wykonać z rur PE 100 SDR 11 na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa 
łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. 
Do połączenia przyłączy z wodociągiem stosować opaski samonawiercające żeliwne. 
Na wyprowadzeniach za nawiertką zamontować zasuwy odcinające.  
Szczegółową lokalizację uzbrojenia podano w części rysunkowej projektu.  
Sieć wodociągowa będzie odpowietrzana i odwadniana przez hydranty ppoż., rozmieszczone 
na sieci z uwzględnieniem warunków terenowych. 
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5.2.5.7. Kolizje naziemne i podziemne 

a) Przekraczanie dróg o jezdni asfaltowej 
Przejście przez jezdnie asfaltową oraz betonowe wykonać metodą przewiertu lub przeciskiem. 
Na rurę przeciskową projektuje się rurę stalową Ø 200. Rurociąg właściwy z PEHD 
wprowadzać do rury przeciskowej na płozach centrujących w rozstawie co 1,0m, dla rur  
Ø110mm. Końcówki rury przeciskowej należy uszczelnić manszetami  
z elastomeru lub silikonu. 

b) Kolizje z uzbrojeniem 
Na terenie niniejszego zadania stwierdzono występowanie następującego uzbrojenia 
podziemnego: kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, gazociąg średniego ciśnienia, 
kanalizacja sanitarna i deszczowa. Znajdują się także napowietrzne linie energetyczne  
i telefoniczne oraz punkty poligonowe. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy należy 
wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Istniejące przewody 
przechodzące przez wykop należy odpowiednio zabezpieczyć, zgodnie z załączonymi 
rysunkami. 
W przypadku zbliżenia lub skrzyżowania z linią energetyczną, roboty ziemne i montażowe 
należy wykonywać ręcznie lub ustalić z Zakładem Energetycznym czasookresy wyłączenia 
linii spod napięcia. 
Minimalna odległość wodociągu od słupów linii napowietrznych i punktów poligonowych 
powinna wynosić 1, 2 m. 
Przy większych zbliżeniach należy wodociąg wykonywać metodą przepychu, a słupy 
zabezpieczyć przed obsunięciem. 
W pobliżu istniejących drzew i krzewów roboty ziemne należy wykonywać ręcznie bez 
wycinki korzeni. 

5.2.5.8. Zabezpieczenie przeciw pożarowe 
Projektowany wodociąg będzie dostarczać wodę do gaszenia ewentualnych pożarów. Pobór 
wody do celów ppoż. odbywać się będzie z hydrantów podziemnych  Ø 80mm o wydajności 
10 l/s. 

5.2.5.9. Oznakowanie uzbrojenia 
Wszystkie zasuwy i odgałęzienia sieci wodociągowej powinny być oznakowane tabliczkami 
informacyjnymi wg PN-86/B-09700, umieszczonymi na słupkach metalowych.  
Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczo lokalizacyjną z PE wkładką stalową. 

5.2.5.10. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Po wykonaniu rurociągu konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności przewodu na 
ciśnienie, jak również przepłukanie przewodu. Próbę szczelności należy wykonać zgodnie  
z PN-81/B-10725 na ciśnienie 1, 0 MPa. W czasie próby szczelności spadek ciśnienia nie 
może wystąpić w czasie 30 min. 
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Płukanie rurociągu należy wykonywać dwukrotnie, po próbie szczelności i po dezynfekcji. 
Woda do płukania powinna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Min. 
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 r. /Dz.U. nr 16 z dnia 15.06.1977 r./ 
Prędkość przepływu wody w przewodzie w czasie płukania nie powinna być mniejsza niż 1,0 
m/s. Ilość wody do płukania powinna wynosić 10-krotną ilość wymian wody w rurociągu. 
Woda do płukania rurociągów będzie doprowadzona z istniejącego wodociągu. 
Ze względu na brak kanalizacji deszczowej w omawianym rejonie, wodę z płukania 
rurociągów należy odprowadzić do istniejących rowów przydrożnych. 
Dezynfekcję należy przeprowadzić roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartości 
środka dezynfekującego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dcm wody. Roztwór 
dezynfekujący podchlorynu sodu należy pozostawić w przewodzie przez okres 24 godz., po 
czym ponownie przepłukać przewód. 
Po dezynfekcji i przepłukaniu rurociągu należy pobrać próbki wody do analizy 
bakteriologicznej.  

5.2.5.11. Wytyczne organizacji i wykonania inwestycji  

a) Zakres prac przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do budowy projektowanego przewodu wodociągowego należy 
przygotować teren pod jego budowę: 
 wytyczyć w terenie oś projektowanego wodociągu 
 doprowadzić energię do placu budowy 
 zabezpieczyć istniejący drzewostan 
 ustawić znaki ostrzegawcze i barierki zabezpieczające 
 zapewnić dojazd do poszczególnych posesji. 

b) Roboty ziemne 
Wodociąg projektuje się wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym zabezpieczonym 
poprzez szalowanie. Roboty ziemne w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, w pobliżu słupów energetycznych oraz w pobliżu istniejących drzew należy 
wykonywać ręcznie. 
Urobek należy składować po jednej stronie wykopu w odległości co najmniej 1,0m od jego 
krawędzi poza jezdniami. 
Na terenach gruntów zielonych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć 
warstwę humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót. 
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm z wyprofilowaniem 
podłoża pod rurę w obrębie kąta 90. 

Zasyp przewodu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
 warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu  
 warstwy do powierzchni terenu. 

Zasyp rurociągu przeprowadza się w trzech etapach: 
 wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń rur  
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 po próbie szczelności wykonania warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu 
 zasyp wykopu do powierzchni terenu. 

Warstwę ochronną należy wykonywać ręcznie piaskami średnioziarnistymi bez grud  
i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury z obu stron 
przewodu. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach przewodu. 
Dalszą zasypkę do poziomu terenu można wykonywać mechanicznie piaskami, zagęszczając 
grunt warstwami, co 20 cm w miarę postępu zasypki. 
W obrębie pasa drogowego współczynnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 zaś na 
terenach rolnych i działkach powinien być nie mniejszy niż 0,97. 
W trakcie wykonawstwa wykopów należy umożliwić przejazd pojazdów mechanicznych i 
dojścia mieszkańców do poszczególnych posesji. 
Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie znaków ostrzegawczych i barierek 
zabezpieczających, odpowiednio oświetlonych w godzinach nocnych. 

c) Odwodnienie wykopów 
Roboty montażowe - układanie rur wodociągowych musi być wykonana w wykopach  
o podłożu odwodnionym. 
Występujące wody opadowe oraz wody zawarte w gruncie, które mogą się dostawać do 
wykopu - należy odpompować za pomocą elektrycznej bądź spalinowej pompy lub 
igłofiltrów znajdującej się na wyposażeniu Wykonawcy. Ponieważ jak wynika z badań 
gruntowych można się spodziewać znacznych ilości wody należy przewidzieć stosowny 
harmonogram prac biorący pod uwagę konieczność odwodnienia wykopu. 

d) Roboty montażowe 
Przewód wodociągowy należy montować w uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym 
wykopie. 
Podstawowym materiałem będą rury wodociągowe ciśnieniowe z PE 100 łączone za pomocą 
zgrzewania doczołowego 
Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości min. 20 cm z wyprofilowaniem 
podłoża pod rurę w obrębie kąta 90o. 
W celu zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi na łukach rurociągów i 
odgałęzieniach należy wykonać bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-04. 
Załamania w planie oraz załamania spadków niewyszczególnione łukami lub trójnikami 
należy wykonywać wykorzystując ugięcie sprężyste rurociągu. 
W punktach węzłowych pod zasuwy i kształtki żeliwne należy wykonać z betonu suchego 
bloki podporowe o grubości min. 15 cm. 
Wodociąg należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót” oraz przepisami BHP. 

5.2.5.12. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Rury wodociągowe z PE nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
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Rury wodociągowe i kształtki żeliwne zabezpieczone są przed korozją powłoką ochronną  
w czasie ich produkcji. 
W przypadku uszkodzenia powłoki, miejsca uszkodzone należy dokładnie oczyścić  
i zabezpieczyć ponownie przez dwukrotne zawinięci taśmą zabezpieczającą. 

5.2.5.13. Uwagi ogólne 
1. Obliczenia sprawdzające wytrzymałości rur można będzie przeprowadzać po 

ostatecznym wyborze producenta. Czynność tę zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie 
producent. 

2. Trasa sieci wodociągowej powinny być wytyczone zgodnie z projektem przez 
uprawnionego geodetę. 

3. Całość prac wykonywać ściśle wg zaleceń zawartych w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r. oraz  
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II 
- „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Warszawa 1988 r. 

4. Wykonawstwo należy prowadzić zgodnie z normami: PN-81/B-10725; BN-82/9192-06; 
BN-78/9192-02; BN-62/8836-01; BN-83/8836-02, w powiązaniu z PN-86/B-02480. 

5. Bloki oporowe stosować zgodnie z BN-81/9192-05 oraz BN-81/9192-04. 

5.3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu wraz z odgałęzieniami w 
ramach pasów drogowych w rejonie Ujęcia Wody w Bełchatowie 

5.3.1. Opis do projektu zagospodarowania tras kanałów sanitarnego, 
deszczowego, wodociągu w rejonie Ujęcia Wody w Bełchatowie 

Opracowanie nie obejmuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej 
w obrębie działek nr 40, 41, 43/5 i 44/1 (obręb 6) oraz przepustów na dz. 217, 73/3, 76 i 77 
(obręb 5) w Bełchatowie. 

5.3.1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu wraz 
z wykonaniem odejść obu kanalizacji i wodociągu w celu podłączenia poszczególnych 
działek na terenie przewidzianym pod budownictwo jednorodzinne w rejonie Ujęcia Wody  
w Bełchatowie. Jest to teren ograniczony: 
 od północy ul. Nową 
 od wschodu projektowaną obwodnicą m. Bełchatowa 
 od zachodu ul. Żabią 
 od południa ul. Olsztyńską i rzeką Rakówką. 
Obręb nr 6 od działek nr 40, 41, 43/5 i 44/1 nie jest objęty inwestycją, z uwagi na brak zgody 
właścicieli działek na wejście w teren. 

5.3.1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Teren lokalizacji uzbrojenia, to ulice miejskie istniejące i projektowane obecnie stanowiące 
tereny rolne, prywatne. 
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Ulice istniejące tj. ul. Olsztyńska i ul. Nowa posiadają nawierzchnię utwardzoną,  
ul. Olsztyńska nawierzchnię asfaltową a ul. Nowa nawierzchnię tłuczniową (po budowie 
uzbrojenia podziemnego). 

5.3.1.3. Projektowane zagospodarowanie działki 
Niniejszy projekt kanałów sanitarnego, deszczowego oraz wodociągu nie przewiduje 
zagospodarowania działek. Po wykonaniu budowy kanałów jej stan zostanie zrealizowany 
zgodnie z projektem drogowym o uproszczonej problematyce, który nie jest projektem 
realizacyjnym. 

5.3.1.4. Przeznaczenie działki 
Działki w planie zagospodarowania przeznaczone są pod lokalizację dróg wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem podziemnym. Nie są wpisane do rejestru zabytków. 

5.3.1.5. Szkody górnicze 
Na terenie lokalizacji kanałów szkody górnicze nie występują. 

5.3.1.6. Zagrożenie dla środowiska 
 
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu przewidywana jest ze względu na 
potrzebę zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków od mieszkańców ze zlewni 
przynależnej do projektowanych kanałów i poprawi stan sanitarny obszaru kanalizowanego. 

5.3.2. Projekt kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu wraz  
z odgałęzieniami w ramach pasów drogowych w rejonie Ujęcia Wody  
w Bełchatowie 

5.3.2.1. Cel opracowania 
Podstawowym celem opracowania jest określenie warunków i możliwości budowy kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie Ujęcia Wody w Bełchatowie, gdzie przewiduje 
się zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Budowa w/w uzbrojenia poprawi stan sanitarny terenu,  da możliwość prawidłowego rozwoju 
terenów przyległych do trasy przebiegu uzbrojenia. Pozwoli na zorganizowane 
odprowadzenie ścieków w układ kanalizacji sanitarnej, oraz zapewni właściwe odwodnienie 
terenu, w tym istniejących i projektowanych pasów drogowych. 
W ramach niniejszego opracowania został wykonany projekt drogowy o uproszczonej 
problematyce, który systematyzuje lokalizację projektowanego uzbrojenia oraz narzuca 
konieczność wykonania nasypów zaznaczonych na profilach uzbrojenia, co skutkuje 
koniecznością informowania potencjalnych inwestorów o sposobie ukształtowania terenów 
przyległych. 

5.3.2.2. Zakres opracowania 
Zakres opracowania stanowi projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia 
Wody w Bełchatowie: 
 kanalizacja sanitarna grawitacyjna: DN 315  L =1133,80m; DN 200   L = 1298,6m; 
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 kanalizacja sanitarna tłoczna: DN 90  L =36,00m 
 wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej: DN 160 L-530,30m, DN 200 L-24,0m; 
 przepompownia ścieków – 1kpl (2 pompy o wydajności Q do  4l/s, H ≥5m, N=2x1.5kW) 
 kanalizacja deszczowa: DN 400  L = 67,30; DN 315  L = 1573,00; DN 200 L = 20,5m. 
 przebudowa kanalizacji deszczowej: DN 500 L=76m;  
 wyprowadzenia i przykanaliki do wpustów ulicznych DN 200 L=315,5m; 
  wodociąg: DN 90 L=50,5m, DN 110 L=47,5m, DN 160 L-1195,4m, DN 200 L=68m,  
 DN 315 L=362m ( w tym 9m przebudowa); DN 500 L=10,0m przebudowa;odgałęzienia 

wodociągu w ramach pasa drogowego DN 50 L=236,8m; 
 budowa studni wodomierzowej wraz z armaturą – 1kpl 

5.3.2.3. Podstawa opracowania 
 Umowa z Zamawiającym 
 Plan sytuacyjno - wysokościowy trasy uzbrojenia z inwentaryzacją istniejących urządzeń 

nad i podziemnych w skali 1:500 
 Projekt drogowy o uproszczonej problematyce stanowiący oddzielne opracowanie 
 Warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-kan” Sp. z oo. 

w Bełchatowie pismo z dnia 17.11.2008 r., znak DN/DJT/TJ/2817/08 
 Wypis i wyrys z planu zagospodarowania 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
 Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla lokalizacji kanalizacji 

sanitarnej, deszczowej i wodociągu. 

5.3.2.4. Charakterystyka terenu 
Kanalizowany teren zlokalizowany jest w północno-wschodniej części miasta w rejonie 
Ujęcia Wody w Bełchatowie. Zgodnie z planem zagospodarowania teren przeznaczony jest 
pod Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i taki rodzaj zabudowy istnieje, bądź jest 
realizowany na tym terenie. Jest to obszar, na którym przebiegają obecnie dwie drogi 
urządzone tj. ul. Olsztyńska i ul. Nowa. Pozostałe ulice są drogami projektowanymi, które nie 
będą realizowane wraz z uzbrojeniem objętym niniejszym projektem. 

5.3.2.5. Aktualny stan zainwestowania, koncepcja rozwiązania 
Na terenie lokalizacji projektowanego uzbrojenia tj. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
wodociągu istnieje liczne uzbrojenie pod i nadziemne: 
 Sieć gazowa, przyłącza gazowe 
 Sieć wodociągowa, przyłącza wodociągowe 
 Sieć energetyczna słupowa i kablowa 
 Sieć telefoniczna 
 Odcinki kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 Główne przewody zasilające miasto w wodę ze stacji wodociągowej 
 Rurociągi tłoczne z istniejących ujęć wody do stacji wodociągowej. 
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Projekt niniejszy obejmuje teren zlokalizowany w północno-wschodniej części miasta 
Bełchatowa w rejonie Ujęcia Wody. 
Jest to teren ograniczony: ul. Olsztyńską, Nową, Projektowaną Obwodnicą Wschodnią,  
ul. Żabią i rzeką Rakówką. 
Koncepcja rozwiązania została zobligowana wymaganym przez Zamawiającego zakresem 
opracowania, układem zlewni oraz rozwiązaniami zawartymi w koncepcji skanalizowania 
tego rejonu opracowanej w lipcu 2008 r. 
Koncepcja przewiduje grawitacyjne skanalizowanie terenu budownictwa mieszkaniowego. 
Jedynie odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu stacji wodociągowej, ze względu na 
duże zagłębienie wyjścia kanalizacji (3,5 m ppt.) należy wykonać do projektowanej 
kanalizacji układem pompowym. 

5.3.2.6. Warunki gruntowo - wodne 
Warunki gruntowo - wodne podano na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej 
dla potrzeb kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie Ujęcia Wody  
w Bełchatowie. Na odcinku od ul. Żabiej do ul. Olsztyńskiej wzdłuż rzeki Rakówki  
w podłożu pod warstwą humusu o miąższości 0,20-0,50m do głębokości 1,30-2,30 zalegają 
piaski średnie i drobne. Poniżej do głębokości odwiertu zalegają gliny piaszczyste i pylaste.  
W południowo-zachodniej części pozostałego terenu objętego opracowaniem pod warstwą 
humusu i niewielką warstwą piasku zalegają gliny piaszczyste. W północno-wschodniej 
części terenu pod 30 cm warstwą humusu zalegają grunty przepuszczalne piaszczyste. 
Woda gruntowa w rejonie rzeki Rakówki występuje na poziomie 0,60 m ppt, a na pozostałym 
obszarze jej występowanie stwierdzono w odwiertach gdzie występują grunty przepuszczalne 
na głębokości ok. 2,0 m ppt. 

5.3.2.7. Odbiornik ścieków, źródło zasilania w wodę 
Kanalizacja sanitarna 
Odbiornikiem ścieków sanitarnych jest istniejący kanał sanitarny w ulicy Żabiej w rejonie 
rzeki Rakówki. 
Kanalizacja deszczowa 
Odbiornikiem ścieków opadowych jest istniejący kanał deszczowy w rejonie ul. Olsztyńskiej. 

5.3.2.8. Obliczenia hydrauliczne 
Obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej, deszczowej zostały wykonane w ramach 
wyprzedzająco opracowanej koncepcji, z tym, że średnice kanalizacji deszczowej,  
ze względu na zastosowanie przewodów z tworzyw sztucznych zmniejszono o jedną 
dymensję, w stosunku do określonych w tym programie ogólnym. 

5.3.2.9. Lokalizacja uzbrojenia 
Przewiduje się lokalizację kanałów równolegle do siebie wzdłuż osi projektowanych ulic  
w pasie przeznaczonym na jezdnię. Wodociąg w pasie projektowanych chodników lub 
zieleńców. 
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5.3.2.10. Układ wysokościowy 
Układ wysokościowy projektowanego uzbrojenia dostosowano do wysokościowego 
usytuowania odbiorników tj.: 
 kanalizacja sanitarna: kanał sanitarny w ul. Żabiej w rejonie rzeki Rakówki 
 kanalizacja deszczowa: kanał deszczowy w rejonie ulicy Olsztyńskiej oraz do układu 

wysokościowego terenu istniejącego i projektowanego. 
Na terenie lokalizacji dolnego odcinka kanału sanitarnego wzdłuż rzeki Rakówki oraz  
w miejscu lokalizacji uzbrojenia na odcinku (między węzłami kanalizacji sanitarnej 45-54  
i 44-62) należy dokonać zasypki do rzędnych podanych na profilach uzbrojenia tj. wykonać 
nasypy. Nasypy wzdłuż rzeki Rakówki należy wykonać, aż do zrównania z terenem 
istniejącym, aby nie tworzyć zawala. 
W celu dodatkowego odwodnienia tego terenu, w miejscu istniejących rowów przewiduje się 
wykonanie tymczasowych przepustów, które będą funkcjonować do czasu wykonania 
docelowej drogi. 

5.3.2.11. Materiał i uzbrojenie 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE-HD ciśnieniowych Prob.1,6 MPa , tj. rur PE 100   
SDR 11   PN 16 o średnicach – DN 500, 315, 200, 160, 110, 90, 50. 
Kanalizację sanitarną i deszczową zaprojektowano z rur PVC. 
 kanalizacja deszczowa  - D 500,400, 315, 200 
 kanalizacja sanitarna      - D 315, 200,160,90.  
o sztywności obwodowej 8 kN/m . 

5.3.2.12. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych ø 1000 mm, z dnem 
prefabrykowanym i kinetą betonową wykonaną u producenta, z gotowymi króćcami 
kielichowymi w celu podłączenia przewodów. Kinety studni przeznaczonych dla kanalizacji 
sanitarnej winny posiadać wykładzinę PVC. 
Ponadto należy wyposażyć w przykrycia z włazem typu przejazdowego, ciężkiego i stopnie 
lub drabinki zejściowe. Izolacja studzienek z kręgów żelbetowych przy pomocy dyspersji 
asfaltowo gumowej i folii izolacyjnej. 

5.3.3. Wytyczne wykonawstwa 
Na trasie przebiegu kanalizacji, zaprojektowano równoległy przebieg obydwu kanałów 
sanitarnego i deszczowego. Wodociąg zaprojektowano wzdłuż ulic w pasie drogowym 
chodnika lub zieleńca. Wykopy prowadzić sprzętem mechanicznym o ścianach pionowych 
umocnionych, a przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, zbliżeniu z ogrodzeniami  
i naniesieniami, jako ręczne. Urobek piaszczysty w miarę możliwości składować wzdłuż 
wykopu, a nadmiar wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
Uzbrojenie posadowić na podsypce piaskowej grubości 15 cm i dokonać zasypki piaskiem do 
wierzchu niwelety istniejącej lub projektowanej, z zagęszczeniem warstwami 30 cm do 
uzyskania stopnia zagęszczenia 99%. 
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Roboty prowadzić w okresie statystycznie najniższych opadów. Wszystkie betonowe elementy 
kanalizacji izolować poprzez zagruntowanie abizolem R, a następnie podwójną warstwą 
abizolu P + G. 
Pas drogowy ulic istniejących należy odtworzyć. 
W ul. Olsztyńskiej wykonać podbudowę w pasie robót, oraz odtworzyć nawierzchnię 
asfaltową na całej szerokości. Wejście w ul. Nową odtworzyć, jako nawierzchnię tłuczniową 

5.3.3.1. Odwodnienie na czas robót 
Lokalizacja uzbrojenia przebiega w zróżnicowanym podłożu. Na odcinku wzdłuż rzeki 
Rakówki i południowo-zachodniej części tras uzbrojenia należy wykonać odwodnienie przy 
pomocy igłofiltrów wpłukanych na głębokości około 7m ppt,   
z zastosowaniem trzech zestawów po 60 szt. (np. Ige 80) - przestawianie na całej długości. 
Na pozostałych odcinkach zastosować drenaż dwustronny w obsypce filtracyjnej ze 
studzienkami zbiorczymi D 400. Zastosować agregat z własnym źródłem zasilania w energię.  
Wodę z odwodnienia odprowadzić do dolnych odcinków kanału deszczowego,  
lub bezpośrednio do rzeki Rakówki. 

5.3.3.2. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem, usunięcie kolizji. 
Projektowana kanalizacja krzyżuje się z licznym uzbrojeniem podziemnym 
 Sieci wodociągowe i rurociągi tłoczne z ujęć do stacji wodociągowej 
 Kable energetyczne -kable telekomunikacyjne -kanalizacja deszczowa 
Na kable energetyczne i telekomunikacyjne należy nałożyć rury osłonowe Ø110 PVC, 
dwudzielne zabezpieczone obejmami. Istniejące uzbrojenie przebiegające powyżej 
projektowanych kanałów należy zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie,    
a konstrukcję odciążającą pozostawić w zasypanym wykopie. 
Roboty w miejscach skrzyżowań prowadzić pod nadzorem służb eksploatatora 
poszczególnych rodzajów uzbrojenia. 
Projektowane uzbrojenie koliduje wysokościowo z istniejącym kanałem deszczowym D500 
w rejonie rzeki Rakówki, oraz z rurociągiem tłocznym wody surowej. 
W ramach niniejszego opracowania przewidziano przebudowę istniejącego uzbrojenia. 
Projekt obejmuje także przebudowę istniejącego połączenia wodociągu miejskiego  
z wodociągiem Parzniewice. Zmieniono lokalizację połączenia tych wodociągów  
i zlokalizowano studnię wodomierzową w rejonie obwodnicy Wschodniej miasta 
Bełchatowa. Uzbrojenie, które zostanie przebudowane i wyłączone z pracy należy oznaczyć 
na mapach inwentaryzacyjnych, jako nieczynne, lub usunąć z tych map. 

5.3.3.3. Odgałęzienia w ramach pasa drogowego 
W celu podłączenia poszczególnych posesji zarówno do kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz wodociągu przewiduje się wykonanie odgałęzień od tych sieci na szerokości pasa 
drogowego. 
Przejścia wodociągiem do posesji zlokalizowanych po przeciwnej stronie niż lokalizacja 
uzbrojenia przewiduje się wykonać w rurach osłonowych. 
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Końcówki odgałęzień należy zakorkować i oznaczyć na poziomie terenu. 

5.3.3.4. Uwagi końcowe 
1. Na odcinku kanalizacji deszczowej między punktami: 37 - 38 - 39 - 40 - 41 oraz 1- 2- 3 

wykonać szalunek wykopu, jako ściankę szczelną zabitą poniżej dna wodociągu  
i pozostawić w zasypanym wykopie. 

2. W miejscu skrzyżowania kanału sanitarnego i deszczowego z rurociągiem tłocznym 
wody na odcinkach: 
 kanał sanitarny 41 - 42 i 39 - 40 
 kanał deszczowy 22 - 23 i 20 – 21 
wykonać metodą przewiertu. 
UWAGA! Przy       budowie         kanalizacji      sanitarnej    na odcinku od punktu  
nr 1/włączenie/ do punktu nr 22 należy wykonać izolację cieplną kanału jako twardą  
o porach zamkniętych, oraz nasyp do rzędnych określonych w profilu podłużnym 
kanału. 
 

Przewody wodociągowe przewidziane do odcięcia (wyłączenia z eksploatacji) należy  
w węzłach połączeniowych rozłączyć, zasuwy i trójniki wymontować, a przewód połączyć 
prostkami przy użyciu łączników RK ( uniwersalnych). 
Na skrzyżowaniu istniejących rurociągów tłocznych i przewodów wodociągowych  
z projektowanymi ciągami drogowymi wykonać doszczelnienie połączeń kielichowych  
i zamontować opaski naprawcze. 
Lokalizację przewodów z odwodnienia komór wodociągowych wykonać pod nadzorem 
autora projektu po odkryciu płyt pokrywowych studni wodociągowych. 
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6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

6.1. RYSUNKI 

6.1.1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II – 
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Bełchatowie 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 
1.  Projekt zagospodarowania terenu, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu  1 
2.  Profil rozbudowy sieci wodociągowej 2, 3 
3.  Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej   4 
4.  Profil sieci kanalizacji sanitarnej 5S-14S  5 
5.  Profil przyłączy deszczowych kanalizacji deszczowej 6 
6.  Profil sieci kanalizacji deszczowej 6D-12D 7 
7.  Hydrant p. poż. nadziemny 8 
8.  Studnia rewizyjna z kręgów żelbetowych  9 
9.  Wpust deszczowy z kręgów betonowych 10 
10.  Profile podłużne przełożenia przyłączy kanalizacji deszczowej  11 

6.1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu  
w nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie 

6.1.2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej 
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

1.  
1.2 

Plan sytuacyjny nr 1 ( rejon Bocznej)  1 

2.  Profil kanalizacji sanitarnej ks1 –ks9 rejon ul. Bocznej  5 
3.  Profil kanalizacji sanitarnej ks10 –ks18 rejon ul. Bocznej 6 
4.  Profil przebudowy kanalizacji sanitarnej ksp1 –ksp9 rejon ul. Bocznej 9 
5.  Profil drogi – ul. Boczna 3 
6.  Schemat podłączenia studni ks1, ks10, ksp1  
7.  Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych Ø1200mm  
8.  Studzienka inspekcyjna z tworzyw sztucznych Ø600mm  
9.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

6.1.2.2. Sieć kanalizacji deszczowej 
L.p. Nazwa rysunku Nr 

rysunku 
1.  Plan sytuacyjny nr 1 ( rejon Bocznej)  1 
2.  Projekt zagospodarowania terenu – projekt zamienny odcinka 1d-Kd 1 
3.  Profil kanalizacji deszczowej d1 –kd9 rejon ul. Bocznej  3 
4.  Profil kanalizacji deszczowej kd1 –kd22 rejon ul. Bocznej 4 
5.  Profil kanalizacji deszczowej j kd11 –kd27 rejon ul. Bocznej 5 
6.  Profil kanalizacji deszczowej d1 –kd1 rejon ul. Bocznej – Projekt zamienny odcinka 1d-Kd1 2 
7.  Projekt zamienny –wylot kanalizacji 3 
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8.  Operat wodno-prawny. Plan usytuowania cieków 1 
9.  Operat wodno-prawny. Projekt zagospodarowania terenu 2 
10.  Operat wodno-prawny. Profil rzeki Rakówki 3 
11.  Operat wodno-prawny. Profil kanalizacji 4 

6.1.2.3. Sieć wodociągowa 
L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku 

12.  
1.2 

Plan sytuacyjny nr 1 ( rejon Bocznej)  1 

13.  Profil wodociągu 1 -10 rejon ul. Bocznej  3 
14.  Profil wodociągu 6 – Hp6 rejon ul. Bocznej 6 
15.  Schemat montażowy węzła 1  
16.  Schemat montażowy węzła 6  
17.  Schemat montażowy Hp 6  
18.  Schemat montażowy Hp 1, Hp 2, Hp 3, Hp 4  
19.  Schemat montażowy Węzła 9 i Hp 5  
20.  Podbetonowanie armatury  
21.  Bloki oporowe  
22.  Sposób posadowienia wodociągu  
23.  Na przejściach pod jezdniami  
24.  Zabezpieczenia kabli energetycznych lub teletechnicznych na czas budowy   
25.  Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego  

6.1.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody  
w Bełchatowie 

6.1.3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu 
L.p. Nazwa rysunku Nr 

rysunku 
1.  Plan orientacyjny 1 
2.  Projekt zagospodarowania terenu  2 
3.  Projekt zagospodarowania terenu 3 
4.  Projekt zagospodarowania terenu 4 
5.  Profile kanalizacji sanitarnej 5/1-5/14 
6.  Profile kanalizacji deszczowej  6/1-6/4 
7.  Profile wodociągu 7/1-7/9 
8.  Tabela i schemat wyprowadzeń kanalizacji sanitarnej 8 
9.  Tabela i schemat wyprowadzeń kanalizacji deszczowej 9 
10.  Tabela i schemat wyprowadzeń wodociągowych 10 
11.  Studzienka kanalizacyjna 11 
12.  Studnia wodomierzowa 12 
13.  Przekroje przepustów 13 
14.  Przekrój przebudowy kanału deszczowego 14 
15.  Pompownia ścieków 15 
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16.  Płyta pokrywowa 16 
17.  Pierścień odciążający 17 
18.  Płyta denna 18 
19.  Profil wodociągu 19 
20.  Schemat odwodnienia komór 20 
 
 

6.2. UZGODNIENIA 

6.2.1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II – 
droga dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Bełchatowie 

L.p. Tytuł Uzgadniający Numer i data Ważność  
uzgodnienia 

1. Opinia z uzgodnienia sieci 
wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
projekt drogowy 

Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru 
. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP-204/2006.  
z dnia 05.04.2006r. 

 

2. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-24a-17/06/07 
z dnia 12.02.2007r. 

 

3. Uchwała w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego 
plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miejska w Bełchatowie Uchwała nr 
XXXIV/320/05 

z dnia 19.05.2005r. 

 

4. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/27/177/07 
z dnia 30.01.2006r. 

 

 

5. Decyzja w sprawie 
lokalizacji urządzeń w 
pasie drogowym 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.5548-4-27/07 
z dnia 22.03.2006r. 

 

 

6. Uzgodnienie UM Bełchatów 
Wydział Inwestycji i Inżynierii 

1621.2421-65/2005  

 

6.2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu  
w nowoprojektowanych ulicach w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie 

6.2.2.1. Sieć kanalizacji sanitarnej 
L.p. Tytuł Uzgadniający Numer i data Ważność  

uzgodnienia 
1. Pismo w sprawie 

ograniczenia zakresu 
rzeczowego 

Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-4/07 
Z dnia 05.05.2009r. 

 

2. Uchwała w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego 

Rada Miejska w Bełchatowie Uchwała nr 
XXXIV/322/05 
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plany zagospodarowania 
przestrzennego 

z dnia 19.05.2005r. 

3. Uzgodnienie Projektu Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7332-138/07 
z dnia 17.10.2007r. 

 

4. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/1372/07 
z dnia 14.05.2007r. 

 

 

5. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/1371/07 
z dnia 14.05.2007r. 

 

 

6. Uzgodnienie Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-3/07 
z dnia 19.06.2009r. 

 

 

7. Postanowienie w sprawie 
sporządzenia raportu 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7627-23-11/07 
Z dnia 26.07.2007r. 

 

8. Uzgodnienie Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7332-113/07 
z dnia 30.07.2007r. 

 

 

9. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-23-16/07 
z dnia 21.09.2007r. 

 

10. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-24-14/07 
z dnia 27.08.2007r. 

 

11. Uzgodnienie dokumentacji 
projektowej 

Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

DJT/TI/3361/07 
z dnia 24.12.2007r. 

 

12. Opinia z uzgodnienia sieci 
wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
projekt drogowy 

Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru 
. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP-66/2008.  
z dnia 18.02.2008r. 

 

13. Decyzja w sprawie 
lokalizacji urządzeń w 
pasie drogowym 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.5548-4-187/07 
 

 

 

6.2.2.2. Sieć kanalizacji deszczowej 
L.p. Tytuł Uzgadniający Numer i data Ważność  
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uzgodnienia 
1. Pismo w sprawie 

ograniczenia zakresu 
rzeczowego 

Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-4/07 
Z dnia 05.05.2009r. 

 

2. Uchwała w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego 
plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miejska w Bełchatowie Uchwała nr 
XXXIV/322/05 

z dnia 19.05.2005r. 

 

3. Uzgodnienie Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
Terenowy Inspektorat w 
Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, 
ul. Młynarska 2 

21//09 
z dnia 28.01.2009r. 

 

4. Uzgodnienie Projektu Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7332-138/07 
z dnia 17.10.2007r. 

 

5. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/1915/07 
z dnia 12.07.2007r. 

 

 

6. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/1372/07 , TI/1371/07 
z dnia 14.05.2007r. 

 

 

7. Uzgodnienie Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-3/07 
z dnia 19.06.2009r. 

 

 

8. Postanowienie w sprawie 
sporządzenia raportu 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7627-23-11/07 
Z dnia 26.07.2007r. 

 

9. Uzgodnienie Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7332-113/07 
z dnia 30.07.2007r. 

 

 

10. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-23-16/07 
z dnia 21.09.2007r. 

 

11. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-24-14/07 
z dnia 27.08.2007r. 

 

12. Uzgodnienie dokumentacji 
projektowej 

Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 

DJT/TI/3360/07 
z dnia 24.12.2007r. 
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Faustyny Kowalskiej nr 9 
13. Opinia z uzgodnienia sieci 

wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
projekt drogowy 

Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru 
. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP-66/2008.  
z dnia 18.02.2008r. 

 

14. Opinia z uzgodnienia sieci 
wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
projekt drogowy 

Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru 
. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP-74/2009.  
z dnia 27.01.2009r. 

 

15. Decyzja w sprawie 
lokalizacji urządzeń w 
pasie drogowym 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.5548-4-187/07 
 

 

6.2.2.3. Sieć wodociągowa 
L.p. Tytuł Uzgadniający Numer i data Ważność  

uzgodnienia 
1. Pismo w sprawie 

ograniczenia zakresu 
rzeczowego 

Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-4/07 
Z dnia 05.05.2009r. 

 

2. Uchwała w sprawie 
zatwierdzenia miejscowego 
plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Miejska w Bełchatowie Uchwała nr 
XXXIV/322/05 

z dnia 19.05.2005r. 

 

3. Postanowienie w sprawie 
sporządzenia raportu 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7627-23-11/07 
Z dnia 26.07.2007r. 

 

4. Decyzja w sprawie 
lokalizacji urządzeń w 
pasie drogowym 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.5548-4-187/07 
 

 

5. Uzgodnienie dokumentacji 
projektowej 

Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

DJT/TI/3362/07 
z dnia 24.12.2007r. 

 

6. Uzgodnienie Projektu Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7332-138/07 
z dnia 17.10.2007r. 

 

7. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-23-16/07 
z dnia 21.09.2007r. 

 

8. Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody 
na realizację 
przedsięwzięcia 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
Ul. Kościuszki 1 
97-400 Bełchatów 

WIM.7627-24-14/07 
z dnia 27.08.2007r. 

 

9. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 

TI/1372/07 
z dnia 14.05.2007r. 
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Faustyny Kowalskiej nr 9 
10. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/1371/07 
z dnia 14.05.2007r. 

 

 

11. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

TI/1915/07 
z dnia 12.07.2007r. 

 

 

12. Uzgodnienie Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.7332-113/07 
z dnia 30.07.2007r. 

 

 

13. Uzgodnienie Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-3/07 
z dnia 19.06.2009r. 

 

 

14. Opinia z uzgodnienia sieci 
wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
projekt drogowy 

Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział 
Geodezji, Kartografii i Katastru 
. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP-66/2008.  
z dnia 18.02.2008r. 

 

6.2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Ujęcia Wody  
w Bełchatowie 

6.2.3.1. Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu 
L.p. Tytuł Uzgadniający Numer i data Ważność  

uzgodnienia 
1. Pismo w sprawie 

ograniczenia zakresu 
rzeczowego 

Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Inżynierii 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WI.2220-4/07 
Z dnia 05.05.2009r. 

 

2. Decyzja ULICP Urząd Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WGA.7336-10/07 
Z dnia 13.06.2007r. 

 

3. Zaświadczenie w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Geodezji i 
Architektury 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WGA.7327-401/08 
Z dnia 31.10.2008r. 

 

4. Zaświadczenie w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

Urząd Miasta Bełchatowa 
Wydział Geodezji i 
Architektury 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WGA.7332-54/08 
Z dnia 21.11.2008r. 

 

5. Warunki techniczne   Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 

TI/817/08 
z dnia 17.11.20087r. 
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Faustyny Kowalskiej nr 9 
6. Uzgodnienie projektu 

technicznego 
Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z 
o.o. w Bełchatowie 
97-400 Bełchatów, Św. 
Faustyny Kowalskiej nr 9 

DN/DJT/TI/195/09 
z dnia 06.02.2009r. 

 

7. Uzgodnienie Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Łodzi 
Terenowy Inspektorat w 
Piotrkowie Trybunalskim 
97-300 Piotrków Trybunalski, 
ul. Młynarska 2 

26/09 
z dnia 9.02.2009r. 

 

8. Decyzja w sprawie 
lokalizacji urządzeń w 
pasie drogowym 

Prezydent Miasta Bełchatowa 
ul. Kościuszki 1 
97 – 400 Bełchatów 

WIM.5548-4-22/09 
Z dnia 6.02.2009r. 

 

 

9. Opinia z uzgodnienia sieci 
wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, 
projekt drogowy 

Starostwo Powiatowe w 
Bełchatowie. Wydział 
Geodezji, Kartografii i 
Katastru. Zespół Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 

NR ZUDP-154/2009.  
z dnia 26.02.2009r. 

 

6.3. Dokumentacja Geotechniczna 

6.3.1. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno – 
kanalizacyjnej w rejonie ulic: Okrzei i Bocznej w Bełchatowie. Wykonał: 
Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak. Czerwiec 2007r. 

6.3.2. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci wodno – 
kanalizacyjnej w rejonie ujęcia wody oraz w ulicach Okrzei i Bocznej  
w Bełchatowie. Wykonał: Krzysztof Nazdrowicz, Zbigniew Bartczak. 
Czerwiec 2007r. 

6.3.3. Dokumentacja geotechniczna do projektu budowlanego kanalizacji 
sanitarnej w Bełchatowie. Teren między ul. Olsztyńską, Nową i Żabią. 
Wykonał: Małgorzata Pietrusiewicz - Woszczak, zatwierdził: Piotr 
Janiszewski. Styczeń 2009r. 

 

7. Projekt Wykonawczy 
Na Rysunkach mogą występować nazwy własne lub mogą być podane niektóre 
charakterystyczne dla producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne. Zamawiający 
dopuszcza dostarczenie elementów równoważnych, spełniających wymagania opisane  
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednak wszelkie 
koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami opisanymi w SIWZ, a zaoferowanymi 
ponosi Wykonawca. 
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Nazwa Zamówienia „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt 06 – „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (ul. 
Bocznej), a także w rejonie Ujęcia Wody”.  

Strona 48 

7.1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II – droga 
dojazdowa rejon ul. 1-go Maja w Bełchatowie 

Zamawiający posiada projekty wykonawcze w zakresie rysunków i uzgodnień jak w projekcie 
budowlanym. 

7.2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w nowoprojektowanych 
ulicach w rejonie ul. Bocznej w Bełchatowie 

Zamawiający posiada projekty wykonawcze w zakresie rysunków i uzgodnień jak w projekcie 
budowlanym. 

7.3. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu wraz z odgałęzieniami  
w ramach pasach drogowych  w rejonie Ujęcia Wody w Bełchatowie 

Zamawiający posiada projekty wykonawcze w zakresie rysunków i uzgodnień jak w projekcie 
budowlanym. 
 


