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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
                     

Gostynin, dnia 31.01.2018 r.  
 
Piotr Łapiński 
(imię i nazwisko) 
 

09-500 Gostynin  
(kod pocztowy) (miejscowość) 

 

ul. Nowa 5 m 1  
(ulica) 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

W świetle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane      (tj. Dz. U. z 
2017 r. poz.1332), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant projektu budowlanego 
inwestycji pod nazwą:  
 

BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W GOSTYNINIE, UL. PŁOCKA 
NA DZIAŁKACH NR EWID. 355, 1365/3, 1932 

 
zlokalizowaną w miejscowości Gostynin, ul. Płocka 
dz. nr ew.: 355, 1365/3, 1932 
 
 
o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi  
i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 
Niniejszy projekt jest kompletny pod względem celu jakiemu ma służyć.  
 
Projekt został zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych  
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.  
 
 
 

_________________  
(pieczęć i podpis) 

 
 
 



 



 



 
 
 
 



2.  PODSTAWA OPRACOWANIA  
 Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. mieszczącego się w Gostyninie przy ul. Polnej 2. 

Ponadto podstawę opracowania stanowią:  

1.Zgoda wydana przez Właścicieli działek  o nr ewid.: 355, 1365/3, 1932 

2.Uzgodnienia z Inwestorem  

3.Przepisy i normy branżowe  

 

3.  ZAKRES OPRACOWANIA  
 Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

działki o nr ewid. 1932 zlokalizowanej w Gostyninie, przy ul. Płockiej.  Przyłącze kanalizacji 

sanitarnej poprowadzone zostanie przez działki o nr ewid.: 355, 1365/3,  do nieruchomości  

o nr ewid.  1932. 

 

4.  OGÓLNY OPIS OBIEKTU  
 Ścieki sanitarne w ramach projektowanego przyłącza z działki o nr ewid. 1932, 

odprowadzone zostaną grawitacyjnie do istniejącej studni betonowej S o rzędnych 

91,17/86,67 na kolektorze sieci kanalizacji sanitarnej ks 200, zlokalizowanej na działce nr 

ewid. 355.  

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17.06.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

zmienionej ustawą z dnia 5.06.2014 o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Inwestor zrezygnował z 

uzgadniania lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej na naradzie 

koordynacyjnej ZUD.  

 
5.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE  
5.1. Roboty ziemne  
 Wykopy wykonać mechanicznie, a w miejscu włączenia w istniejącą sieć kanalizacji 

oraz przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem - ręcznie. Zastosować wykopy o ścianach 

pionowych. Ściany wykopów obudować za pomocą deskowania pełnego lub wypraskami 

stalowymi wg technologii będącej w dyspozycji wykonawcy.  

 W przypadku wystąpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac poniżej rzędnej 

zwierciadła statycznego wody gruntowej, wykopy należy odwadniać za pomocą sprzętu 



mechanicznego, sączków, igłofiltrów lub mało średnicowych studni wierconych 

podłączonych do pompy próżniowej. Zabrania się pompowania wody bezpośrednio z 

wykopu, ponieważ doprowadza to do rozluźnienia gruntów w podłożu w wyniku działania 

ciśnienia spływowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igłofiltry odwadniające 

poprzedzający odcinek powinny być stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i 

wypłukiwane na następnym odcinku, tak aby nie dopuścić do przerw w pracy instalacji 

igłofiltrów. Przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie 

podziemne. Wodę z wykopu należy odprowadzać tymczasowymi rurociągami do odbiornika 

wody. Przez cały czas prowadzenia robot nie należy dopuścić do zatrzymania pracy pompy 

oraz wlewania się wody gruntowej do wykopu. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość 

zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy 

dostosować do rzeczywistych warunków na budowie.  

 Przed przystąpieniem do ułożenia rurociągu należy wyrównać i oczyścić dno wykopu z 

kamieni, korzeni, itp. podsypkę wykonać z piasku o grubości 15 cm. Po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby rurociągu, zasypywać układając warstwę ochronną piasku o 

grubości 30 cm ponad wierzch rury. Następnie zasypywać gruntem rodzimym z 

zagęszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzędnej terenu 

Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartości Proctora. Nadmiar 

gruntu wywieść na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren doprowadzić do stanu sprzed 

robót. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami: PN-EN 1610, PN-B–10736 z 1999 r. i przepisami BHP.  

   

5.2 Przyłącze kanalizacji sanitarnej  
 Przewód przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC Kl. S łączonych kielichowo 

z uszczelką profilowaną o średnicy ϕ200.  

 Włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez istniejącą studnię 

betonową S, następnie poprowadzić przewód przyłącza kanalizacji sanitarnej rurą ϕ200PVC 

przez działki o nr ewid. 355, 1365/3, 1932 do projektowanej studni S1- ϕ315 z kinetą 

przepływową o kącie 45o  a następnie do projektowanej studni  S2 ϕ315 , typ T, znajdującej 

się na działce nr ewid. 1932. Zaprojektowaną rurę przepadową w istniejącej studni S 

mocować do ściany studni kotwami za pomocą minimum dwóch obejm ocynkowanych. 



Przy włączeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej do studni zastosować przejścia szczelne do 

rur ϕ200PVC. Przewody poprowadzić ze spadkami jak na profilach do studzienek 

kanalizacyjnych. 

 Zaprojektowane studnie niewłazowe S1, S2 kanalizacji sanitarnej wykonać z:  

- kinety przepływowej studni ϕ315  

- rury karbowanej ϕ 315 z uszczelkami gumowymi  

- rury teleskopowej do włazu żeliwnego  

- włazu żeliwnego ϕ315 kl. D400  

 Studnie niewłazowe ustawić na 15 cm podsypce piaskowo-cementowej. Zasypkę 

wokół studni wykonać piaskiem z równoczesnym zagęszczaniem warstwami o grubości 

20cm.  

 

5.3 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu  
 W miejscach skrzyżowania projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej z 

istniejącym uzbrojeniem terenu w odległości 2 m wykopy wykonywać ręcznie. Przed 

przystąpieniem do prac należy wykonać wykopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z 

istniejącym uzbrojeniem terenu. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącego uzbrojenia z 

projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej należy skontaktować się z Projektantem.  

 Przy skrzyżowaniach projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącym 

uzbrojeniem, należy zabezpieczyć je układając na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne 

ściany wykopu i przykryć ceownikiem C200, związując je ze sobą. Po zakończeniu robót 

ceowniki należy zdemontować. Alternatywnie zamiast ceowników można zastosować 

połówki rury stalowej.  

 Przy skrzyżowaniu z istniejącymi kablami sieci telefonicznej t zachować odległość 

pionową między ist. kablem a projektowanym przyłączem kanalizacji wg wymagań normy    

N-SEP-E-004. Kable telefoniczne zabezpieczyć montując na nich rurę ochronną grubościenną 

dwudzielną typu HDPE  ϕ110 o długości 2,0mb na każdy z kabli. Końcówki rury dwudzielnej 

zabezpieczyć pianką PU. Sposób zabezpieczenia kabli telefonicznych wykonać zgodnie z 

warunkami wydanymi przez Orange Polska nr 78096TTIDROUP2017 z dnia 19.12.2017r. 

 Należy zachować warunki zawarte w decyzji Burmistrza Miasta Gostynina nr 

D.7230.1.1.2018 z dnia 08.01.2018r. 



 Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń  

z istniejącymi sieciami należy powiadomić odpowiedniego Zarządcę sieci. Prace ziemne 

wykonywać pod nadzorem pracownika w/w Zarządcy. Teren po wykonaniu robót należy 

przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
 

6. UWAGI  
 Całość robót należy wykonać zgodnie z:  

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH  

Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. I, wrzesień 2003 r.  

2. Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  

3. Teren i nawierzchnię dróg doprowadzić do stanu pierwotnego przez odbudowanie 

wszystkich warstw drogi i poboczy, przy zachowaniu wymogów Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.430) oraz 

obowiązujących norm i przepisów. 

4.  Rzędne wierzchu studzienek należy dopasować do istniejących rzędnych terenu. 

4. Po wykonaniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

 
Opracował: 

mgr inż. Piotr Łapiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
 l.p.  Zestawienie materiałów podstawowych  dł.mb./liczba szt.  
1. Rura ϕ 200 PVC kl. SN8 łączona kielichowo z uszczelką  6,0 mb. 

2. Rura ϕ160 PVC kl. SN8 łączona kielichowo z uszczelką  2,7mb 

3. Trójnik 200/200/160 PCV  1szt. 

4.  Korek ϕ 160PVC 1szt. 

5. Kineta φ315 z PE przepływowa φ200/φ200 – typ T 1 szt.  
6. Kinetaφ315 z PE przepływowa φ200/φ200  kąt 45  1 szt. 

7. Właz żeliwny kl. D400 do studni ϕ315  2 szt.  

8. Rura karbowana ϕ315 L=1,2m z uszczelkami 2szt. 

9. Rura teleskopowa do rury karbowanej ϕ315  2 szt.  

10. Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 2 szt. 

11. Rura ochronna grubościenna dwudzielna typ HDPE  ϕ110, L=2x1,5m 3 mb. 

12. Przejście szczelne do rury φ200 1szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8. INFORMACJA BIOZ 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  
 
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ W GOSTYNINIE, UL. PŁOCKA 

NA DZIAŁKACH NR EWID. 355, 1365/3, 1932 

 
 
 

Nazwa i adres inwestora:  
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o.  
ul. Polna 2 , 09-500 Gostynin  

 
 
 
 
Lokalizacja:  

09-500 Gostynin, przy ul. Płockiej 
dz. o nr ewid. 355, 1365/3, 1932 

 
 
 
 
 
Sporządził:  
 
mgr inż. Piotr Łapiński 

09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m 1 

 
 

31 stycznia 2018r. 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów.  
 
 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w Gostyninie, ul. Płocka na działkach nr ewid. 
355, 1365/3, 1932. Obiekt wykonany zostanie w jednym etapie.  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  
 
 Teren objęty opracowaniem jest zabudowany. Znajduje się na nim istniejące 
uzbrojenie terenu.  
 
 
3. Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
 W terenie objętym opracowaniem należy zachować szczególną ostrożność podczas 
robót wykonywanych w obszarze pasa drogowego jak również w pobliżu istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz napowietrznej linii energetycznej. 
Nieprofesjonalne prowadzenie robót w pobliżu w/w elementów zagospodarowania 
przestrzennego może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
 Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi występować będzie podczas:  
- prac ziemnych,  
- użytkowania sprzętu mechanicznego oraz środków transportu kołowego,  
- zagrożenie wybuchem przy używaniu otwartego ognia,  
- niebezpieczeństwa wynikające z przebywania w wykopie  
Ponadto przed przystąpieniem do pracy należ dokonać wszelkich, niezbędnych uzgodnień i 
oznakowań terenu budowy oraz przeprowadzić instruktaż stanowiskowy pracowników.  
 
5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych.  
 
 Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe.  
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.  
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 
życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Szkolenie powinno być 
przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje formalne do jego 



poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i potwierdzić ten fakt własnoręcznym 
podpisem.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w sferach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub 
innych zagrożeń.  
 
 Całość zamierzenia inwestycyjnego należy wygrodzić, celem uniemożliwienia 
przebywania na terenie budowy osób postronnych.  
Poszczególne rodzaje robót powinni wykonać pracownicy posiadający odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.  
 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 
ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, wyposażoną w elementy 
odblaskowe.  
 Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla 
zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej roboty.  
 W miejscu wykonywania robót budowlanych zabrania się przebywania osób 
postronnych.  
 Na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 
prowadzącą poza strefę zagrożenia.  
 Należy także zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  
 
 Na terenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami alarmowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. RYSUNKI 

 

Rys. nr 1  - Plan sytuacyjny 

Rys. nr 2  - Profil przyłącza ks (dz. nr ew. 355, 1365/3, 1932) 

 

 


