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OPIS TECHNICZNY 

Dotyczy zadania  pn. ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2351W UNIKOWO – 

MODŁA – SULERZYŻ PRZEJŚCIE PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ RYDZEWO” NA TERENIE 

OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENCYJNYMI:  5/1, 735, 588 obręb 34 Rydzewo – ETAP I 

 

1 Podstawa opracowania 

 zlecenie Inwestora – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

 wizja lokalna 

 PN i literatura fachowa 

 

2 Przedmiot i zakres opracowania. 

Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowej niezbędnej 

do doprowadzenia wody z terenu projektowanej drogi . 

 

    Przedmiotem opracowania jest : 

 sieć  kanalizacji deszczowej z rur,PP dn400 oraz PP 300 klasy SN10, o łącznej długo-

ści   661,0 mb: 

 odcinek D14 – WL- z rur PPdn400 o długości 403,6 m 

 odcinek  od D14 - z rur PPdn300 o długości 251,6 m  

 odcinek  D14 – D15 - z rur PPdn200 o długości 5,8 m  

 

wraz z przykanalikami z rur PCV dn160 SN10, do wpustów deszczowych. 

 

3 Oddziaływanie na środowisko naturalne. 

Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trakcie 

budowy z powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego. 

Eksploatacja sieci wodociągowej nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 

Do terenu objętego projektem nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami oraz nie zawiera się on w obszarze występowania dóbr kultury współ-

czesnej. 

 

4 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu liniowego (sieć kanalizacji deszczowej) nie wykracza poza 

obszar działania inwestora to znaczy zawiera się w granicach działek na których usytuowano 

projektowany obiekt liniowy. 

 

5 Opis stanu istniejącego 

 

5.1 Warunki wodno-gruntowe 

W skrajnej północnej (do km 4+750) części odcinka drogi objętej rozpoznaniem po gruntami 

nasypowymi, o niewielkiej grubości tj. do 0,25 m, występują wodnolodowcowe piaski drobne z 

wkładkami pyłów piaszczystych. 

W północno-środkowej (km 4+750 - 5+150) części odcinka drogi objętejrozpoznaniem pod 

gruntami nasypowymi, tworzącymi przede wszystkim nasyp niebudowlany, występują grunty 
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organiczne (namuły gliniaste, grunt próchniczny,torfy), których spąg zalega na głębokości 0,95 

– 1,85 m p.p.t. Poniżej występują przede wszystkim grunty zastoiskowe – pyły piaszczyste i 

piaski pylaste. 

W południowo-środkowej (km 5+150 - 5+425) części odcinka drogi objętej rozpoznaniem 

pod gruntami nasypowymi o niewielkiej grubości występują grunty morenowe, przede wszystkim 

gliny piaszczyste, a w stropie eluwia glin piaszczystych – piaski drobne, lekko gliniaste i piaski 

pylaste. 

W skrajnej południowej (od km 5+425) części odcinka drogi objętej rozpoznaniem pod grun-

tami nasypowymi o niewielkiej grubości występują czołowomorenowe grunty sypkie, przede 

wszystkim piaski drobne. 

Uwzględniając warunki wodno – gruntowe panujące na w/w obszarze oraz charakter projek-

towanego obiektu, inwestycję należy zaliczyć do II i III kategorii geotechnicznej. 

 

5.2 Istniejące uzbrojenie 

W rejonie przebiegu projektowanej inwestycji występuje infrastruktura podziemna w postaci 

sieci energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych.  

  

5.3 Stan terenowo-prawny. 

Teren objęty opracowaniem: 

 Dz.nr dz.nr 5/1, 735, 588 obręb 34 Rydzewo – własności według załączonego wykazu 

podmiotów i działek ewidencyjnych 

 

 

5.4 Odniesienie do przepisów. 

- rozwiązania i prowadzenie sieci spełniają zapisy Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

 

6  Opis zagospodarowania 

  Projektowana sieć kanalizacji deszczowej usytuowana jest poza pasem jezdni drogi powiato-

wej NR2351W , w pasach projektowanych chodników.  

  

7 Charakterystyka technologiczna sieci kanalizacji deszczowej 

 

7.1 Planowane zmiany. 

 

W związku z rozbudową drogi powiatowej NR2351W w miejscowości Rydzewo, przewidziano 

uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej, w celu odprowadzenia wód opadowych z jej 

powierzchni. 

 

W chwili obecnej ścieki opadowe odprowadzane są powierzchniowo na nie utwardzo-

ne pobocza jezdni. 

 

7.2  Parametry technologiczne sieci. 

 

7.2.1 Charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków opadowych  

 

 

Wody opadowe z przedmiotowych  obszarów obliczono  przy następujących założeniach: 

 

     Q – natężenie spływu  ścieków deszczowych z obszaru obliczeniowego 

                       Qd = q * F * φ * ψ 
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Q- ilość spływu wód deszczowych 

φ- współczynnik opóźnienia spływu <1 

ψ - współczynnik spływu <1  (zależy od rodzaju nawierzchni) 

q- natężenie deszczu miarodajnego 

 

q = [470x(c)
1/3

] /T
0,67

 - założenia→ 

T = 15 min  -  czas trwania deszczu 

c = 1  - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natężenia 

q = [470x(1)
1/3

] /10
0,67

=77 dm
3
/s*ha 

 

ψ d = 0,85  -współczynnik spływu  

ψ n = 1/(F
1/n

) – współczynnik opóźnienia 

n=6 -współczynnik ukształtowania terenu dla warunków przeciętnych  

      F = powierzchnia spływu wód deszczowych 

 

 Ilość wód opadowych dla zlewni nr 1 

 

 

Zlewnia 1 – odcinek od km 4+804,8 do km 5+447,0 drogi powiatowej NR2351W klasy L ( od-

cinek projektowanej sieci kd) 

  

Odczytano następujące powierzchnie dla obszaru bezpośrednio opisanego i oznaczonego 

graficznie na rys. nr 2-1, 2-2: 

Sumaryczna powierzchnia zlewni  

ΣF=0,55 ha 

 

 

 Ilość wód opadowych dla zlewni  
  

Sumaryczna powierzchnia zlewni  

ΣF=0,55 ha 

-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:  

-1=1/F
1/n

=1/0,55
/6
=> 1,0 

 

-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni: 

   QI=77*1,0 *(0,55*0,85)=36,0 l/s 

 zrzut ścieków maksymalny godzinowy  

Qmax.h. - 36,0x3,6/4 = 32,4 m
3
/h 

 zrzut ścieków średnio dobowy   

QSr.dob. - 2805/365=7,68 m
3
/d 

 zrzut ścieków maksymalny roczny  

VR - 0,6x0,55x0,85=2805 m3/rok 

 

Zlewnia 2 – odcinek od km 5+447,0 do km 5+808,7 drogi powiatowej NR2351W klasy L (spływ 

wód z planowanej rozbudowy projektowanej sieci k.d.) 

  

Odczytano następujące powierzchnie dla obszaru bezpośrednio opisanego i oznaczonego 

graficznie na rys. nr 2-2: 

Sumaryczna powierzchnia zlewni  

ΣF=0,33 ha 
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 Ilość wód opadowych dla zlewni  
  

Sumaryczna powierzchnia zlewni  

ΣF=0,33 ha 

-Współczynnik opóźnienia  dla tego obszaru:  

-1=1/F
1/n

=1/0,33
/6
=> 1,0 

 

-Natężenie spływu wód deszczowych dla zlewni: 

   QI=77*1,0 *(0,33*0,85)=21,6 l/s 

 zrzut ścieków maksymalny godzinowy  

Qmax.h. - 21,6x3,6/4 = 19,44 m
3
/h 

 zrzut ścieków średnio dobowy   

QSr.dob. - 1683/365=4,61 m
3
/d 

 zrzut ścieków maksymalny roczny  

VR - 0,6x0,33x0,85=1683 m3/rok 

 

 

Suma zlewni  – odcinek od km 4+804,8 do km 5+808,7 drogi powiatowej NR2351W klasy L 

( odcinek projektowanej sieci kd) 

 Powierzchnia zlewni    F - 0,88 ha 

 zrzut ścieków maksymalny godzinowy Qmax.h. - 57,6 m
3
/h 

 zrzut ścieków średnio dobowy  QSr.dob. - 12,29 m
3
/d 

 zrzut ścieków maksymalny roczny VR - 4488 m3/rok 

 

 

 

- -Obliczenie wymaganego natężenia spływu wód poddanych oczyszczeniu: 

 (UWAGA: obliczenia te nie są odzwierciedleniem zjawisk naturalnych ,  

 dlatego  nie stosuje  się  współczynników spływu ani opóźnienia) 

          

 QI wym=15x0,88=13,2/s.  

 

Powyższe obliczenia oznaczają, że dla wydatku Q1wym=13,2 l/s należy dobrać urządzenie 

oczyszczające (sedymentacja zawiesiny ogólnej  i separująca  

ropopochodnych  ) a dla wydatku Q1=57,6 l/s należy zapewnić przepustowość urządzenia , np. 

poprzez by-pass. 

 

7.2.2 Dobór rurociągu 

 
Nazwa  odcinka Przepływ 

[dm³/s] 

Spadek 

[‰] 

Średnica 

[mm] 

Wypełn. 

[%] 

Prędkość 

[m/s] 

Przepływ 

100% 

[dm³/s] 

Prędkość 

100% 

[m/s] 

Chrop. 

[mm] 

D1-D2 57,6 5 400 44,2 1,12 121,5 1,44 0,25 

 

 

8 RUROCIĄGI – OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 

8.1 Rurociągi grawitacyjne – kanalizacja deszczowa 

- Sieci kanalizacji deszczowej  z rur PP dn 400,  PP dn 300 oraz PP dn 200 klasy SN10 ( rury 

grubościenne typu ciężkiego) łączone na uszczelki gumowe wargowe. Montaż rurociągów 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta 

- Przykanaliki do wpustów deszczowych z rur PVC klasy S DN 160 lite.  
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- studnia rewizyjno – połączeniowa o średnicy dn 1000 mm z kręgów żelbetowych w wykonaniu 

szczelnym z włazem żeliwnym klasy C, dn 600 z wypełnieniem betonowym  

- studnia rewizyjno – połączeniowa o średnicy dn 600 mm PCV z włazem żeliwnym klasy C, dn 

600 z wypełnieniem betonowym   

- Separator substancji ropopochodnych- separator  koalescencyjny zintegrowany a osadni-

kiem z i wewnętrznym kanałem odciążającym, żelbetowy o średnicy1500 mm, wysokości 

2450mm, o przepływie nominalnym 15l/s i przepływie całkowitym150 l/s, oraz pojemności 

osadnika 1860l. 

-Wpusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonowe dn 500 z pierścieniem odciążającym, i 

z wpustem ściekowym krawężnikowo-jezdniowym klasy D400.  

- krawężnikowy wpust mostowy  z odpływem pionowym, Rozmiar kraty z ramą  

500x300x160mm, Klasa obciążenia  C250 

-Sieć kanalizacyjną ułożyć na 10 cm podsypce z piasku. Układkę projektowanej sieci wykony-

wać odcinkami nie krótszymi niż odległości między studniami. Rurociągi i obiekty k.d. posa-

dowić na gruntach nośnych. 

-Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo 

dwoma warstwami abizolu R+P. 

-Układkę projektowanej sieci i przykanalików należy wykonywać odcinkami nie krótszymi  niż to 

wynika z odległości pomiędzy studniami , bądź wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci i sieć 

kanalizacji deszczowej należy posadowić na gruntach nośnych ( potwierdzone przez upraw-

nionego geotechnika wpisem do dziennika budowy ). 

 

8.2 Sieć wodociągowa – przebudowa hydrantu Hn1,Hn2, Hn3, Hn4 . 

- połączenie hydrantu z istniejącą siecią wodociągową projektuje się z rur PE100 DN 90 x 5,4 

PN10 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe 

- Rurociągi układać na głębokości 1,8 m w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 10cm. 

Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy szerokoprze-strzenne. 

- Armatura odcinająca zasuwy z miękkim uszczelnieniem z obudową do zabudowy w ziemi, 

skrzynką żeliwną. 

- Trzpienie armatury umieścić w skrzynce żeliwnej, oznakować oraz ocieplić korpus armatury 

30 cm warstwą keramzytu granulowanego przykrytego paskiem folii gr. 0,5 mm. 

- Hydrant  stosować nadziemny łamany Ø 80 ,gł. 1,8 m z cokołem kolanowym. Kolumna hy-

drantu i rura nasadowa zabezpieczone farbą epoksydową czerwoną, dzwon z dwoma wypro-

wadzeniami do węży.  

- W miejscach załamań, trójnikach i przy armaturze montować bloki podporowe i oporowe wy-

konane z betonu B-15 zgodnie z BN-81/9192-05 oraz warunkami dostawcy rurociągów. 

- Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem sygnalizacyjnym. 

- Lokalizację armatury oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych. 

- Rurociąg po wykonaniu wypłukać, wydezynfekować i poddać próbie ciśnieniowej. 

- Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano-

Montażowych oraz wymaganiami dostawcy rurociągów. 

 

9 WYTYCZNE WYKONANIA 

9.1 Opis wykonawczy robót 

- Rurociągi kanalizacji deszczowej ułożyć w wykopie wąskoprzestrzennym wykonanym mecha-

nicznie z wywozem urobku 

- Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociągi zasypywać ręcznie do wysokości ok. 30 cm nad 

rurę , ubijając ręcznie wypełnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm. 

- Wypełnienie piaszczyste wokół rur nie powinno zawierać cząsteczek większych niż 2,0 mm. 

oraz innych zanieczyszczeń np. kamieni.  

- Dalsza zasypka mechaniczna z zagęszczeniem warstw co 25 cm.  
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- Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia – 97% w skali Proktora. 
- Odcinki prowadzone w drogach odtworzyć.- 15 cm wzmocnienie gruntu cementem do 5 Mpa ,  

20 cm mieszanka optymalna z kruszywa łamanego 0/31,5 i  5 cm mieszanka asfaltowa 0,16 

10 Warunki BHP 

 W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociągowej należy przestrzegać następu-

jących wymogów: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych prze-

pisów BHP(dz.U nr 129,poz844) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w spra-

wie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 , 

poz.437 ) 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93 

) 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z : 

- obowiązującymi normami 

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

- instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i  stosowa-

nych urządzeń warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

11 Uwagi końcowe: 

 

 Całość robot wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz  zgodnie z „Warunkami 

wykonania i nadzoru robót  montażowo-budowlanych-cz.II-Instalacje sanitarne i prze-

mysłowe”. 

 Przed zasypaniem wykopów  należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonaw-

czą 

 W miejscach skrzyżowania rurociągu z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wyko-

nywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


