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I. WPROWADZENIE 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zawiszy 

Czarnego w Żarach. 

Inwestycja obejmuje modernizacje: 

• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN300,  

• studni zlokalizowanych na w/w kolektorze. 

 

2. Inwestor 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta 9-11, 68-200 Żary 

 

3. Zakres i cel pracowania 

Lokalizacja niniejszego przedsięwzięcia przedstawiona została na załączonych mapach 

zasadniczych w skali 1:500. W opracowaniu określono średnice, zastosowane materiały 

oraz elementy uzbrojenia sieci.  

W zakresie inwestycji wykonane zostanie: 

• modernizacja kanału DN300 w ul. Zawiszy Czarnego w Żarach o długości 696,7m, 

• modernizacja istniejących komór na kanale DN300 – 16szt. 

• modernizacja włączeń istniejących kanałów bocznych do kanału DN300. 

 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla 

realizacji zamówienia, tak aby projektowane prace wpłynęły na poprawę obecnego 

funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Żary. 

 

Inwestycja ma na celu: 

• Poprawę stanu technicznego kolektorów, które w czasie okresu eksploatacji uległy 

znacznej degradacji. 
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− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2001r. 

− Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL W-wa 2003r. 

− Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach Wykonania i Odbioru Robót przy 

opisie poszczególnych rodzajów robót. 

− Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres 

prac projektowych. 

 

 

II. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 

1. Lokalizacja inwestycji 

Obszar inwestycji usytuowany jest w ulicy Zawiszy Czarnego w miejscowości Żary. Miasto 

Żary położone jest w zachodniej Polsce w województwie lubuskim, na południowym skraju 

Wału Trzebnickiego. Miasto leży między dwoma dopływami Odry: Borem i Nysą Łużycką.  

Inwestycja zlokalizowana jest na następujących działkach w ul. Zawiszy Czarnego: działki 

nr 293/15 ark. 12 obręb 3, jedn. ewidencyjna 081102_1 Żary.  

2. Warunki gruntowo–wodne  

Zgodnie informacjami ujętymi dokumentacji pn. Techniczne badania podłoża gruntowego 

przygotowanej przez Zespół Geotechniki Biura Projektów Budownictwa Komunalnego 

w Zielonej Górze w 1982r. warunki geotechniczne podłoża, w którym zlokalizowano 

modernizowany kanał sanitarny w ul. Zawiszy Czarnego, wyjąwszy pierwszą warstwę są 

dobre do bardzo dobrych. Zwierciadło wody zalega w zależności od morfologii terenu na 0,7 

do 5,5m p.p.t. 
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V. INFORMACJA  DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie 

Art. 20.1.1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.). 

Niniejsze informacje są podstawą do opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przez kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy.  

Zgodnie z prawem budowlanym opracowanie planu bioz jest obowiązkiem kierownika 

budowy, w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań 

zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia 

pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót 

budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w projektowaniu 

stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń, 

a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót 

budowlanych oraz ich określonych etapów. 

Przy opracowywaniu planu bioz, przed rozpoczęciem budowy mogą być niedostępne 

wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem, np. nieznani wszyscy 

wykonawcy realizujący dane prace budowlane. Dlatego plan bioz będzie w praktyce 

weryfikowany w miarę napływu szczegółowych rysunków wykonawczych i informacji 

o dostawcach i podwykonawcach. Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany 

do wprowadzania w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Wprowadzane zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy 

o przyczynach ich wprowadzenia. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

 
W zakres inwestycji wchodzi realizacja n/w obiektów budowlanych i inżynierskich: 

• modernizacja kanału DN300 w ul. Zawiszy Czarnego w Żarach, 
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• modernizacja istniejących komór na kanale DN300, 

• modernizacja włączeń istniejących kanałów bocznych do kanału DN300. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

Na terenie gdzie planowana jest sieć kanalizacji sanitarnej przedmiotowa inwestycja 

znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• Budynki jednorodzinne, 

• Drogi, tereny zielone,  

• Sieci: wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa,  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Elementami, które mogą stwarzać zagrożenie są istniejąca podziemna sieć energetyczna 

oraz sieć wodociągowa.   

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpienia 

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie na budowie wraz z ich charakterystyką: 

Prace w wykopach: 

rodzaj zagro żenia: 

• przysypanie pracownika urobkiem w wykopie 

• upadek lub osunięcie się pracownika do wykopu 

• osunięcie się sprzętu do wykopu i wynikające z tego zagrożenia dla operatorów 

• uszkodzenie uzbrojenia podziemnego 

skala: 

• okaleczenia, trwałe urazy ciała, śmierć  

miejsce i czas wyst ąpienia: 

• dno i krawędź wykopu 

• w czasie realizacji robót oraz bezpośrednio po kiedy brak jest zabezpieczenia 

krawędzi wykopu 

Przy pracach na wysokości: 

rodzaj zagro żenia: 

• upadek człowieka z wysokości  

• upadek narzędzi lub materiałów z wysokości 

 





















































































































Remont kanału DN200-300



146.70 (-4.22)
146.67 (-4.25)

S5150.92(-4.00) 147.13
151.13S6

147.23 (-4.00)
147.25 (-3.98)

S7151.23

147.46 (-4.25)
151.71 T9

147.41 (-4.23)
151.64 S8(-4.20) 147.68

(-4.25) 147.63

151.88S10

(-4.23) 147.77
152.00S11 152.00

147.90 (-4.31)
147.94 (-4.27)
152.21 S12

(-4.35) 148.01
152.36S13

(-4.37) 148.07
152.44T14

148.20 (-4.38)
152.58 S16

148.55 (-4.44)
148.53 (-4.46)

152.99 S18

148.79 (-4.38)
153.17 S19

295

Oznaczenia:
            remontowana sieć kanalizacyjna 

            oznaczenie studni




