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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych budową sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego 200EHD oraz odcinka sieci 

grawitacyjnej 200PVC na dz. nr 9/23, AM-1, obręb Długołęka, gmina Długołęka. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienionego w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót objętych niniejszą dokumentacją dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego 200EHD oraz odcinka sieci grawitacyjnej 200PVC na dz. nr 9/23, AM-

1, obręb Długołęka, gmina Długołęka. 

Roboty obejmują wykonanie: 

 Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 200PEHD; 

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200PVC SN8 SDR34. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 Sieć kanalizacji sanitarnej - odcinek kanalizacji sanitarnej zewnętrznej przeznaczonej do odprowadzania 

ścieków sanitarnych. 

 Kanały: 

o Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków i wód 

deszczowych. 

o Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych. 

o Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych 

i odprowadzenia ich do odbiornika. 

o Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 

o Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

 Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

o Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

o Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

o Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 



 Elementy studzienek i komór 

o Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

o Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 

zejścia obsługi do komory roboczej. 

o Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

o Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

o Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

o Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodności i badania. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inspektora Nadzoru przed sprowadzeniem materiałów 

na plac budowy. 

Materiały nie posiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nie odpowiadające wymogom określonym 

w aprobatach technicznych nie mogą być wbudowane i powinny być usunięte z placu budowy na koszt 

Wykonawcy. 

2.2. Rury dla instalacji kanalizacyjnych 

Stosować rury PVC SN8 lite średnicy 200mm oraz rury PEHD sdr11 o średnicy 200mm.  

Rury PVC powinny posiadać kielich z uszczelką olejoodporną SBR montowaną fabrycznie i powinny być 

zgodne z PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: 

Specyfikacje rur, kształtek i systemu. 

Rurociągi PEHD wykonać normy PN-EN 12201-1:2003. Rury PEHD muszą posiadać certyfikat dla każdej 

zgrzewanej średnicy. Rury PE-HD należy łączyć przez zgrzewanie doczołowe, w węzłach połączeniowych za 

pomocą elektrozłączek w przypadku braku miejsca dla wykonania zgrzewu doczołowego. 



2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Studzienki  

Studzienki kanalizacyjne przelotowe i rewizyjne: 

 Klasa betonu min. C35/45 (B45), 

 Klasa ekspozycji XA1, 

 Uszczelki EPDM, 

 Mrozoodporność w wodzie min.F150, 

 Wodoszczelność betonu  - min. W8, 

 Nasiąkliwość betonu <=5%,  

 Właz klasy D400, DN600, wypełnienie betonowe lub żeliwny, zgodny z PN-EN 124. 

 Stopnie złazowe zgodne z PN-EN 13101. 

 Kineta prefabrykowana z przejściami szczelnymi dla studni. 

 Właz jezdniowy klasy D400 żeliwny, zgodny z PN-EN 124. 

 

2.3.2. Pierścienie wyrównawcze i podkładowe pod właz oraz płyty pokrywowe. 

 Elementy żelbetowe, zbrojone układem prętów stalowych gatunku A-III N wg PN-ISO 6935-1 i PN-

ISO 6935-2 o średnicach od 6-16mm. 

3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

3.1. Wymagania ogólne 

Składowanie wszystkich materiałów powinno być każdorazowo zgodne z instrukcją producenta urządzenia lub 

produktu. 

3.2. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo 

w pozycji stojącej. Nie wolno składować rur w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: 

paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itp. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Przekładki drewniane powinny by płaskie i odpowiednio 

szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

W przypadku rur kielichowych, kielich należy układać tak, aby nie ulegały deformacji (ułożenie naprzemienne). 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3 m. 



3.3. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na 

grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

3.4. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 

maksimum 1,5 m. 

3.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

4. SPRZĘT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

4.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych lub dźwigów samojezdnych, 

 samochodów samowyładowczych lub skrzyniowych, 

 koparek przedsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów, 

 agregatów prądotwórczych, 

 sprężarek powietrznych elektrycznych i spalinowych, 

 pompy odwadniające spalinowe lub elektryczne, 

 deskowania typu BOX, segmentowe. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 



5.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zabezpieczenie rur w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 

pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 

warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 

do 4 cm po ugnieceniu). 

Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być przenoszone 

na skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur 

plastikowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania 

szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. 

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie mogą 

swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy 

stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się 

pod rurą lub na drodze jej przenoszenia. 

5.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 

 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 

przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

5.4. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach 

po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

5.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 

przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 



5.6. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

6.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

6.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzętu 

mechanicznego oraz występującego uzbrojenia podziemnego. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 

0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 

miarę jego pogłębiania. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 

dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

6.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 

lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o 



średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z 

dokumentacją projektową lub SST. 

 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 

tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy wykonać fundament 

betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 

6.5. Roboty montażowe dla kanalizacji 

6.5.1.  Wykopy 

Przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego. Wykop należy rozpocząć od 

najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu 

powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Wykopy należy wykonać 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Ściany wykopu należy zabezpieczyć w zależności od głębokości, za pomocą bali drewnianych bądź 

wyprasek stalowych, przy głębokościach znacznych wykopy zabezpieczyć za pomocą grodzic stalowych. 

W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym wykopu niezinwentaryzowanych przewodów lub innych 

urządzeń podziemnych, należy je zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

W wykopie prowadzonym w gruncie rodzimym podłoże stanowi warstwa piasku o grubości 20 cm. Do 

wykonania podłoża należy użyć piasku o właściwościach pozwalających na jego zagęszczenie 95% wg Proctora, 

o wskaźniku różnoziarnistości U3. 

6.5.2. Przewody kanałowe 

Na wykonanej i zagęszczonej podsypce należy ułożyć rury z odpowiednim spadkiem zgodnym 

z Dokumentacją Projektową. Złącza rur wykonać zgodnie z instrukcją Producenta oraz używając materiałów 

i technologii podanych przez Producenta. 

Obsypka rurociągu 

Obsypkę rury należy wykonać piaskiem do wysokości 20 cm powyżej wierzchu rury (po zagęszczeniu). 

Zagęszczenie przeprowadzać tak, by uniknąć uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia w planie i profilu. Wskaźnik 

zagęszczenia obsypki 97% wg Proctora. 

Zasypka wykopu 

Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym i jej górną powierzchnię ukształtować ze spadkami 

poprzecznymi w kierunku do środka wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Przed wykonaniem zasypki Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru badania 

gruntu proponowanego do tego celu. 

Sukcesywnie podczas wykonywania zasypki należy demontować umocnienie ścian wykopu. 



Zagęszczanie zasypki można przeprowadzić jednowarstwowo po doprowadzeniu gruntu do wilgotności 

optymalnej. 

Dla odcinków układanych pod jezdnią zasypkę wykonać piaskiem o właściwościach jak dla podłoża przy 

czym zagęszczanie prowadzić wielowarstwowo co 30 cm. Wskaźnik zagęszczenia min. 97 % wg Proctora. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny 

spełniać poniższe warunki: 

 Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. 

od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

o dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

o dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

 Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu 

oraz odporności materiałów. Każdorazowo dla materiału należy je sprawdzić z wytycznymi 

producenta przewodu. 

 Głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów od min. 

1,0m do 1,4 m. Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 

kanału. W projekcie przyjęto zagłębienie dla odcinka do Wp1 mniejsze niż normowe, stąd dobrano 

rurociąg z PEHD SDR17 PE100. Ocieplenie poprzez zasypanie warstwą keramzytu o grubości 

min. 20cm ponad rurociąg. 

6.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych 

należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 

m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 



 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych 

warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować 

studzienki spadowe-kaskadowe, 

 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny mieć 

przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki 

zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci rury 

pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie 

powinna przekraczać 4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w „Katalogu powtarzalnych 

elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” Warszawa. Każdorazowo przestrzegać należy 

wytycznych montażowych producenta. 

 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 1,8 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza 

się wysokość komory roboczej mniejszą niż 1,8 m. 

 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać za pomocą prefabrykowanych przejść 

szczelnych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,60 m wg BN-

86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu 

stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 

 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 

roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

 Dno studzienki należy dostarczyć jako prefabrykowane. 

 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 

przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. 



Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w 

przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 

powinny mieć właz typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124. W innych przypadkach można stosować włazy klasy B125 

lub C250. 

 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach 

górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 

 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w 

dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

 

Studnia czyszczakowa (Sk1) 

Na rurociągu tłocznym w dz. nr 9/23 zaprojektowano studnię zasuw - betonową DN1500. Studnię zasuw 

należy wykonać z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe, wyposażone w przejścia szczelne. 

Armatura wewnątrz studni winna być łączona poprzez połączenia kołnierzowe zgodnie z rys. nr 3. Elementy 

betonowe studni należy wykonać z betonu min. C40/50, wodoszczelności W8 i nasiąkliwości < 7%. Górną część 

studni wykonać jako płytę nastudzienną, na której osadzić należy włazy żeliwne DN600 z wypełnieniem betonowym 

bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 40 ton, 

włazy dwu lub czterootworowe. Stopnie złazowe muszą być wykonane w studni w układzie drabinkowym z prętów 

stalowych grubości min.30mm w otulinie z tworzywa sztucznego lub wykonane z prętów ø30 ze stali 

kwasoodpornej. Stopnie powinny mieć powierzchnię antypoślizgową. Odległość miedzy nimi powinna wynosić 25-

30cm, a szerokość 30cm. 

Armaturę w studni należy posadowić na słupkach betonowych na wysokości 0,5m od dna studni. 

Studnie projektuje się w miejscu o nawierzchni tłuczniowo – żwirowej dlatego też wokół włazów należy 

wykonać opaskę betonową z betonu kl. B20 i o wymiarach 2,0mx2,0mx0,3m zbrojoną krzyżowo stalą żebrowaną.  

Studnia rozprężna (Sk2) 

Za rurociągiem tłocznym należy zlokalizować studnię rozprężną.  Należy zastosować studnię Romolda – 

zgodnie z rys. nr 4. Studnię wykonać z tworzyw sztucznych PE i PP (polietylen i polipropylen) i wyposażyć w filtr 

dezodoryzujący. 

Zaprojektowano studnię o budowie modułowej (zbudowaną z elementów: podstawa, pierścień wznoszący 

oraz stożek redukcyjny niecentryczny o wewnętrznym wymiarze otworu włazowego >= 600 mm w świetle). 

Studnię należy wykonać z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz środków spieniających. 



Podstawa studni (kineta): prefabrykowana kineta z dnem okrągłym kinety, fabrycznie wyprofilowana  w 

standardowym zakresie średnic. Zastosować 3-wargową uszczelkę elementu dla połączenia elementów studni 

zgodnie z PN- EN 681-1 jako uszczelka elementu. 

Otwór włazowy w stożku studni powinien być usytuowany mimośrodowo, celem ułatwienia dostępu do 

studni.   

Maksymalna wysokość zwężonej części (DN 600), musi być zgodna z PN-EN 476. 

Stopnie złazowe do studni montowane fabrycznie w elementach (pierścienie wznoszące oraz stożki) zgodne 

z PN-EN 14396, PN-EN 13101 wykonane z materiałów nie podatnych na korozję (wzmocnione tworzywo sztuczne); 

wymienialne w kolorze jasnym. 

Uszczelki łączące elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 – elastomerowe uszczelki 

wargowe – potrójne. 

Właz żeliwny DN600 z wypełnieniem betonowym bez otworów wentylacyjnych, samoblokujące (bez 

zamknięć śrubowych) o dopuszczalnym obciążeniu 40 ton, włazy dwu lub czterootworowe. Stopnie złazowe muszą 

być wykonane w studni w układzie drabinkowym z prętów stalowych grubości min.30mm w otulinie z tworzywa 

sztucznego lub wykonane z prętów ø30 ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mieć powierzchnię 

antypoślizgową. Odległość miedzy nimi powinna wynosić 25-30cm, a szerokość 30cm. 

Studnie projektuje się w miejscu o nawierzchni nieutwardzonej, dlatego też wokół włazów należy wykonać 

opaskę betonową z betonu kl. B20 i o wymiarach 2,0mx2,0mx0,3m zbrojoną krzyżowo stalą żebrowaną. 

6.5.4. Izolacje 

 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg 

PN-C-96177. 

 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 

czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

6.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Rurociągi należy obsypać warstwą piasku kopanego do wysokości min 0,30m ponad wierzch rur i zasypać 

gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatności do użycia) pozbawionym kamieni i ostrych 

przedmiotów, a następnie zagęszczać warstwami. Materiał zasypany nie powinien powodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i armatury na przewodzie. W obrębie pasa drogowego podsypkę, obsypkę rurociągu i zasypkę 

wykopu prowadzić wg następujących wytycznych: 

 Zagęszczenie zasypki głębszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=0.97.  



 Zagęszczenie zasypki płytszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=1,00.  

W terenach pozostałych obsypkę rurociągu i zasypke zagęszczać do wskaźnika Is=0,95. Dla 

określenia wskaźnika zagęszczenia gruntu stosować metodę Proctora wg PN-88/B-04481. 

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem 

Roboty ziemne na rurociągu tłocznym  

 Roboty należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02 w powiązaniu z  PN-96/B-02480, PN-

68/b-06050 oraz PN-97/B-10725. prace ziemne należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Pod sanitarny kanał 

ciśnieniowy przewiduje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego o nieumocnionych ścianach. Rury 

ciśnieniowe należy układać luźno na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 0,15m. Do montażu należy 

używać rur o prawidłowym kształcie (owalizacja ≤1.02 De), bez zarysowań (do 10 % grubości ścianki nie więcej 

niż 0,5 mm). Montaż winien odbywać się w zakresie temperatur od 5° C do 30° C. Piasek na podsypkę musi być 

pozbawiony kamieni ostrokrawędzistych. Obsypkę rurociągu wykonać z materiału ziarnistego o max 15 % 

pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm. o minimalnej miąższości 20 cm. Zasypkę realizować gruntem rodzimym 

niezawierający elementów ostrych, twardych, kamienistych >50mm oraz części organicznych. Rurociąg należy 

sposobem ręcznym obsypać i zasypać do wysokości 30cm nad wierzch rury wg PN 68/B-06050 do stopnia 

zagęszczenia ok. 85% modyfikowanej liczby Proctora.  Trasę kanalizacji tłocznej należy oznakować taśmą 

lokalizacyjną koloru zielonego o szerokości min. 400mm z zatopioną wkładką metalową prowadzoną 50cm nad 

grzbietem rur ale nie głębiej niż 1m poniżej poziomu terenu. Po ułożeniu taśmy lokalizacyjnej dalszą część zasypki 

można wykonać gruntem rodzimym za  pomocą sprzętu mechanicznego.  

Roboty ziemne na rurociągu grawitacyjny 

 Trasowanie sieci w terenie powinien przeprowadzić uprawniony geodeta wykonawcy 

robót. Trasowanie i niwelację należy przeprowadzić zgodnie z BN-838836 – 02. Montaż sieci należy przeprowadzić 

zgodnie z PN-92/B-10835 „Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Montaż przewodów, 

a także pozostałych elementów kanalizacji powinien odbywać się w zakresie temperatur od 5-30 ̊C. Rury należy 

układać na podsypce z piasku kopanego o grubości 0,10 – 0,15m. Rurociągi należy obsypać warstwą piasku 

kopanego do wysokości min 0,30m ponad wierzch rur i zasypać gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia 

jego przydatności) pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotów a następnie zagęszczać warstwami. Materiał 

zasypany nie powinien powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i armatury na przewodzie. W obrębie pasa 

drogowego podsypkę, obsypkę rurociągu i zasypkę wykopu prowadzić wg następujących wytycznych: 

 Zagęszczenie zasypki głębszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=0.97.  

 Zagęszczenie zasypki płytszej niż 1,2m p.p.t. wykonać do wskaźnika Is=1,00.  

W terenach pozostałych obsypkę rurociągu i zasypke zagęszczać do wskaźnika Is=0,97. Dla określenia 

wskaźnika zagęszczenia gruntu stosować metodę Proctora wg PN-88/B-04481. 



Przewody należy układać ze spadkami podanymi na profilach i planie zagospodarowania terenu, a także 

zachowując odpowiednie zagłębienia dna kanałów.  

Po zakończeniu budowy teren inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego (w tym odbudowanie 

ogrodzeń, chodników, dróg dojazdowych, humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie 

wszelkich innych uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych itd.). 

Rury należy w miejscu składowania zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych, opadów 

atmosferycznych, chronić przed oddziaływaniem temperatury >30oC. Rury winny być oznaczone znakiem 

budowlanym „B” potwierdzającym, iż dany wyrób został  wytworzony zgodnie z polską normą.  

Studnie  

Montaż studzienek należy wykonać na ustabilizowanym i wypoziomowanym podłożu. W celu osadzenia 

studzienek należy wykop pod dennicę studzienkę przegłębić o ok. 0,15m. Dno kinety studzienki rewizyjnej należy 

bezwarunkowo osadzić na właściwej rzędnej. Studzienka powinna posiadać kinetę o odpowiednim spadku w 

kierunku przepływu ścieków. Studnie wszelkich typów montować zgodnie z wytycznymi producenta zagęszczając 

poszczególne warstwy obsypki piaskowej bardzo starannie począwszy od rzędnej dna aż do rzędnej terenu 

warstwami co 20cm. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. 

Sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Techniczną i wskazaniami podanymi w SST. 

Badanie materiałów użytych do budowy na podstawie deklaracji zgodności producentów, porównanie ich 

cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. 

Badanie zasypki kanalizacji gruntem nieprzepuszczalnych polega na sprawdzeniu zasypki zgodnie z SST. 

Ponadto należy sprawdzić zgodność ukształtowania górnej warstwy zasypki z Dokumentacją Projektową. 

8. Kontrola, pomiary i badania 

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 

receptę. 

8.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 



 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Sprawdzenie zgrzewów rurociagów, 

 Wykonanie prób szczelności. 

8.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien wynosić 97% ZMP. 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  

do  5 mm, 

9. OBMIAR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne” pkt. 7.  

9.2.  Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji. 



10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

10.2.  Odbiór robót 

Przed zasypaniem kanał winien być zinwentaryzowany przez uprawnionego Geodetę i naniesiony na mapy 

sytuacyjne będące w zasobach. 

Roboty objęte SST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 

dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w SST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania ich postępu. Montaż studzienek ściekowych 

i kanalizacyjnych, ułożenie rur kanalizacyjnych, wykonanie izolacji studzienek oraz zasypanie zagęszczonego 

wykopu podlegają odbiorowi Robót ulegających zakryciu oraz końcowemu według zasad podanych w SST D-

M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 

11.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest metr (m) wykonanej kompletnej kanalizacji: 

 kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego 200EHD  

 kanalizacji sanitarnej – odcinka sieci grawitacyjnej 200PVC 

 

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie 

wszystkich elementów składowych kanalizacji, w tym wykonanie studni kanalizacyjnych i ściekowych. 

 

Cena jednostkowa wykonania kanalizacji oraz obejmuje: 

 wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą SST, 

 zakup wszystkich materiałów wraz z dostarczeniem na plac budowy, składowaniem, 

i ubezpieczeniem placu budowy, 

 wytyczenie geodezyjne, 

 wykonanie wykopów i przekopów kontrolnych w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian 

wykopu i jego odwodnienie wraz z ich późniejszą rozbiórką, a także z odwiezieniem gruntu na 

wysypisko lub jego wbudowaniem, 



 ewentualne zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych według wymagań ich 

gestorów, 

 wykonaniu mostków przejściowych wraz z ich późniejszą rozbiórką, 

 podsypka piaskowa pod przewody, kanały, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, 

 wykonanie izolacji studzienek, 

 montaż kanału, studzienek kanalizacyjnych, wpustów drogowych, 

 wykonanie prób wodnych szczelności przewodów, 

 obsypka kanału i zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem, 

 dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branżowych, 

 niezbędne badania laboratoryjne, pomiary i badania kontrolne, 

 opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 

 oczyszczenie terenu Robót, 

 oznakowanie i zabezpieczenie Robót. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

12.1. Normy 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-EN 206-1:2003 "Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność. 

 PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Nazwy i określenia. 

 PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenia. 

 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 

 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

 PN-EN-124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

 BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

 PN-83/6616-12 Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania. 

 PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 

 PN-EN ISO 1452-1:2010  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania ogólne 



 PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 

ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, 

metody badań i ocena zgodności;  

 PN-EN 124-2:2015-07, dla zwieńczeń wpustów i studzienek włazowych wykonanych z żeliwa; 

12.2. Inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 r. (Dz. U. Nr 212) w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

Nr 112), 

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa, 

 Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II: Instalacje sanitarne i 

przemysłowe - Arkady 1987r, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI INSTAL Warszawa 2003, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych – COBRTI INSTAL Warszawa 2003, 

 Wytyczne stosowania rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym opracowane przez 

PipeLife. 

 Asortyment rur kanalizacyjnych z PVC i wodociągowych z PEHD firmy PipeLife. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 


