
1. Podstawa opracowania. 
 
-   Umowa zawarta pomiędzy Gminą Poczesna ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna  , a 
    P.W. SONDA z siedzibą w Częstochowie ul.Gombrowicza 8/4, 42-200 Częstochowa. 

− Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy kanalizacji sanitarnej w 
ul. Leśnej w miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna. 

− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ul.Leśna m. 
Wrzosowa gmina Poczesna, 

− Uzgodnienia branżowe, 

− Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne.  

 

2. Zakres i cel projektu. 
 
Celem całości projektu jest odprowadzenie ścieków z  budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego jak i posesji zlokalizowanych w  ulicy Leśnej w miejscowości 
Wrzosowa gmina Poczesna.  

Projekt obejmuje realizację kanalizacji grawitacyjnej Dn200, kanalizacji tłocznej, 
przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odejść przyłączy 
kanalizacyjnych (przykanalików) Dn150 do pierwszej studni, umożliwiających 
podłączenie posesji do kanału głównego Dn200. 
Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym zostały 
sprowadzone do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej Dn200 w ul. Ogrodowej w 
miejscowości Wrzosowa gmina Poczesna 

Projektowany graf sieci przedstawiono na załączonej do projektu orientacji i 
mapie sytuacyjno-wysokościowej – rys.1 i 2. 
 

3.    Trasa kanalizacji. 
 
 Trasę kanalizacji zaprojektowano w pasie istniejącej drogi gminnej oraz po 
terenach działek prywatnych (działka nr 393/1, 394, 331  - włączenie projektowanej 
kanalizacji do zaprojektowanego kanału ks/581/04 w ul. Ogrodowej). 
Lokalizację przepompowni ścieków zaprojektowano w pasie drogowym istniejącej drogi 
gminnej dla II etapu natomiast w pierwszym etapie przepompownię tymczasową 
zlokalizowano w dz.nr 394 (I etap) 
         Przekroczenie jezdni drogi gminnej (ul. Ogrodowa) o nawierzchni asfaltowej 
zaprojektowano metodą przewiertu. Metodą bezwykopową zaprojektowano również 
odcinki kanalizacji w pasie drogowym ul. Leśnej w miejscach zbliżeń do istniejącego 
uzbrojenia terenu ( gazociąg, słupy energetyczne ). 
 
Całość trasy projektowanej kanalizacji naniesiono na mapie syt.-wys. rys. 2. 
 

4. Średnice, materiał, uzbrojenie, długość 
      kanalizacji grawitacyjnej(Etap II). 
 

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (II etap)  zaprojektowano z rur 
kanalizacyjnych PCV-U 200/5,9, ze ścianką litą, spełniające wymagania PN-EN 
1401:1999, odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona przez laboratorium 
certyfikowane). 



          Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowią studzienki rewizyjne Dn1,20m  
z kręgów betonowych, z betonu B45, łączonych na uszczelkę gumową – w ilości 
całkowitej 3szt.  
Studzienki rewizyjne na kanałach grawitacyjnych należy wyposażyć we włazy typu 
ciężkiego klasy D o nośności 40t wg PN-87/H-74051/02. Włazy należy umieścić na 
bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej.  
Połączenie rur PCV ze ściankami studzienek rewizyjnych  należy wykonać przy użyciu 
przejść szczelnych. 
          Studzienki rewizyjne należy wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi – rys. 
8- rys. 9. 
Dna studni należy wykonać z elementów prefabrykowanych, dostarczanych na budowę 
z gotowo wyprofilowaną kinetą. 
Długość zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn200 wynosi: 
L= 87,0m. 
 

5. Średnice, materiał, uzbrojenie, długość 
      kanalizacji sanitarnej tłocznej 

 

Kanalizację tłoczną zaprojektowano o następujących średnicach i długościach: 
- kanał tłoczny z przepompowni P(I etap) – HDPE SDR17 PE100 (PN10) D 90/5,mm                                                                                                     
l=206,5m, 
 - kanał tłoczny z przepompowni P(II etap) – HDPE SDR17 PE100 (PN10) D 90/5,mm                                                                                                     
l=314,5m, 
Istnieje możliwość zamiennego zastosowania rur PCV do realizacji kanału 
tłocznego.  
Zmiana materiału kanałów tłocznych wymaga konsultacji z projektantem. 
Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowi jedna studnia zaworem 
napowietrzająco – odpowietrzającym do ścieków, Dn1,20m z kręgów betonowych, z 
betonu B45, łączonych na uszczelkę gumową. Studzienkę należy wyposażyć we włazy 
typu ciężkiego klasy D o nośności 40t wg PN-87/H-74051/02. Włazy należy umieścić na 
bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej.   
Kanały tłoczny zakończono studnią rozprężną Dn1,00m. 

Studzienkę rozprężną zaprojektowano na podstawie katalogu firmy WAVIN i 
dobrano odpowiednio typ TEGRA 1000 z włazem "begu" - D400 (właz żeliwny z 
wypełnieniem betonowym) Dn0,60m. 
Konstrukcję i wyposażenie technologiczne studzienek rewizyjnych Dn1,20m i 
rozprężnej TEGRA 1000  pokazano na załączonych do projektu rysunkach 
szczegółowych – rys. 10.  
Dna studni rewizyjnych należy wykonać z elementów prefabrykowanych, dostarczanych 
na budowę. 
 

6. Średnice, materiał, uzbrojenie, długość odejść 
przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) Dn150 w 
granicach pasa drogowego(Etap II). 
  

Budowę odejść przyłączy kanalizacyjnych (II etap) Dn150 do pierwszej studni na 
posesji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV- 160/4,7 ze ścianką litą, spełniające 
wymagania PN-EN 1401:1999, odporne na dichlorometan (odporność potwierdzona 
przez laboratorium certyfikowane). 

Projekt obejmuje realizację 5 przyłączy kanalizacji sanitarnej D160/4,7. 
 



Całkowita długość przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) Dn150 do pierwszej 
studni wynosi L=57,00m. 
 

7. Wykopy, układka kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej. 
 

Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV należy prowadzić w 
wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową pionową z szalunków 
rozporowo – przesuwnych  

Uszczelnianie kielichów rur PCV należy wykonać zgodnie z instrukcją 
montażową producenta rur. 
Rury należy posadowić na warstwie piasku gr. min. 10cm. 

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zagęszczenia  
i wyprofilowaniu podsypki, należy przystąpić do ułożenia sieci kanalizacyjnej z jej 
uzbrojeniem. 

Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 50C - robót nie należy prowadzić. 
Ułożenia rur należy dokonać na wyprofilowanym dnie pod rurą, uformowanym na kąt 
900, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowić będzie łożysko nośne rury. 
Zabrania się podkładania pod rury drewna, kamieni itp. części sztywnych. 
W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe. 
Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzędnych spadku, należy 
zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej. 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe można zasypywać dopiero po pozytywnej próbie szczelności złącza 
dolnego odcinka. Po dokonaniu próby szczelności i odbiorze sieci, należy ją zasypać 
gruntem niespoistym – piaskiem (w przypadku gruntów spoistych  – wymiana gruntu), 
zagęszczając warstwami o grubości max.25cm aż do osiągnięcia modułu sprężystości 
Ep=100Mpa oraz w proporcji modułu wtórnego do pierwotnego nie większego niż 2,2.  

Ponieważ realizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywała się będzie  przy 
zachowaniu ruchu pojazdów, przewidziano: 

- wywóz ziemi z wykopów w 100% na odległość do 1 km, 

- wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5km. 
Z uwagi na istniejące w ulicy uzbrojenie podziemne, przyjęto że prace ziemne 

będą w 5% wykonywane ręcznie. 
Ręczne wykopy należy wykonywać w pobliżu skrzyżowań projektowanych 

odcinków kanalizacji sanitarnej z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które 
naniesiono na profilach podłużnych i oznaczono kolorami na mapach syt.- wys. 
Po wykonaniu kanału należy teren budowy uporządkować i doprowadzić do stanu 
pierwotnego. Istniejącą nawierzchnię drogi i uszkodzone wjazdy do posesji należy 
odtworzyć.  

Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze ” oraz z normą PN-92/B-10735 „Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
W trakcie robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. 
 

8. Wykopy, układka kanalizacji sanitarnej tłocznej. 
 

Budowę kanalizacji tłocznej należy prowadzić w wykopie wąsko przestrzennym 
szerokości 1,0m umocnionym szalunkiem rozporowo-przesuwnym.  



Przekroczenie kanałem sanitarnym tłocznym drogi o nawierzchni asfaltowej oraz 
przejścia w znacznych zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego       ( 
gazociąg, słupy energetyczne ) należy realizować metodą przewiertu.  
Zaprojektowano: 
- 2szt. przewiertów na kanale tłocznym D90/5,4mm o długości,  l=24,0m. 
Przy realizacji przewiertów należy zastosować rury stalowe ochronne ze szwem            
D 219,1/6,3mm.  
Rurę przewodową należy wprowadzać do rury osłonowej na płozach. 

Przewidziano wywóz ziemi z wykopów na odległość do 1km, a z wyporu na 
odległość do 5km.  
Z uwagi na istniejące uzbrojenie, przyjęto wykopy w 5% ręcznie. 

Rury należy posadowić na warstwie piasku gr. min. 10cm. Po wykonaniu 
wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia, i wyprofilowaniu podsypki należy przystąpić 
do ułożenia kanału tłocznego. Przy temperaturze zewnętrznej poniżej 50 robót nie 
należy prowadzić. Ułożenia rury należy dokonać na wyprofilowanym dnie pod rurą w 
uformowanym na kąt 900 co stanowić będzie łożysko nośne rury. Zabrania się 
podkładania pod rury drewna, kamienia i innych części sztywnych. Ułożony odcinek 
rury, po uprzednim sprawdzeniu rzędnych spadku należy zastabilizować przez 
wykonanie obsypki ochronnej.  

Po dokonaniu próby szczelności i odbiorze sieci, należy ją zasypać gruntem 
niespoistym – piaskiem (w przypadku gruntów spoistych – wymiana gruntu), 
zagęszczając warstwami o grubości max.25cm aż do osiągnięcia modułu sprężystości 
Ep=100Mpa oraz w proporcji modułu wtórnego do pierwotnego nie większego niż 2,2.  

Przed zasypaniem kanalizacji należy dokonać powykonawcze pomiary 
geodezyjne oraz próby i odbiory wg powszechnie obowiązujących przepisów. 
Rozebrane i uszkodzone odcinki nawierzchni asfaltowych należy odtworzyć. 
Przy łączeniu rur należy ściśle przestrzegać  instrukcji montażowej producenta rur.  
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-81/B-10725. 
Ponieważ realizacja kanalizacji odbywała się będzie  przy zachowaniu ruchu pojazdów, 
przewidziano: 

- wywóz ziemi z wykopów w 100% na odległość do 1 km, 

- wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5km. 
Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, przyjęto że prace ziemne będą w 5% 
wykonywane ręcznie. 

Po wykonaniu kanału należy teren budowy uporządkować i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. Istniejący rów przydrożny, nawierzchnie drogi i uszkodzone wjazdy 
do posesji należy odtworzyć.  

Wykopy należy prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze ” oraz z normą PN-92/B-10735 „Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” 
W trakcie robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. 
 

9. Wykopy, układka przyłączy kanalizacyjnych 
(przykanalików) Dn150 w granicach pasa 
drogowego. 

 
  

Budowę przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) Dn150 do pierwszej studni 
należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych, umocnionych obudową pionową z 
szalunków rozporowo – przesuwnych.  



Połączenie projektowanych odcinków kanalizacji Dn150 z kanałem głównym Dn200 
przewidziano poprzez: 
- włączenie bezpośrednie do studni rewizyjnych na kanale Dn200 w ilości 3 szt. 
- trójniki PCV typu ciężkiego, klasy S D200/160mm  ilości 2szt. 
Uszczelnianie kielichów rur PCV należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową . 
Rury należy posadowić na warstwie piasku gr. min. 10cm. 

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zagęszczenia  
i wyprofilowaniu podsypki, należy przystąpić do ułożenia sieci kanalizacyjnej z jej 
uzbrojeniem. 

Przy temperaturach zewnętrznych poniżej 50C - robót nie należy prowadzić. 
Ułożenia rur należy dokonać na wyprofilowanym dnie pod rurą, w obrębie 90, z 
wyprofilowanym spadkiem, co stanowić będzie łożysko nośne rury. 
Zabrania się podkładania pod rury drewna, kamieni itp. części sztywnych. 
W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe. 
Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzędnych spadku, należy 
zastabilizować przez wykonanie obsypki ochronnej. 

Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki 
montażowe można zasypywać dopiero po pozytywnej próbie szczelności złącza 
dolnego odcinka. Po dokonaniu próby szczelności i odbiorze sieci, należy ją zasypać 
gruntem niespoistym – piaskiem (w przypadku gruntów spoistych  – wymiana gruntu), 
zagęszczając warstwami o grubości max.25cm aż do osiągnięcia modułu sprężystości 
Ep=100Mpa oraz w proporcji modułu wtórnego do pierwotnego nie większego niż 2,2.  

Ponieważ realizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywała się będzie  przy 
zachowaniu ruchu pojazdów, przewidziano: 

- wywóz ziemi z wykopów w 100% na odległość do 1 km, 

- wywóz ziemi z wyporu na odległość do 5km. 
Z uwagi na istniejące w ulicach uzbrojenie podziemne, przyjęto że prace ziemne 

będą w 5% wykonywane ręcznie. 
Ręczne wykopy należy wykonywać w pobliżu skrzyżowań projektowanych 

odcinków kanalizacji sanitarnej z  istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które 
naniesiono na profilach podłużnych i oznaczono kolorami na mapach syt.- wys. 
Po wykonaniu przyłączy kanalizacji sanitarnej teren budowy należy uporządkować i 
doprowadzić do stanu pierwotnego.  
W trakcie robót należy przestrzegać przepisów ogólnych BHP. 

 

10. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. 
 

 Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 
tłocznej są elementy istniejącego uzbrojenia terenu: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- sieć elektroenergetyczna, 

- sieć gazowa, 

- wjazdy na posesje. 
 Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach skrzyżowań 
istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią, do wykonania przekopów 
kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map 
sytuacyjno – wysokościowych oraz uzgodnień branżowych załączonych do 
przedmiotowej dokumentacji projektowej. 



Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem.   
Przewody telekomunikacyjne i elektryczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. 
- Skrzyżowania z kablami eNN i należy zabezpieczyć rurami AROT typu PS Dn 100. 
- Skrzyżowania z kablami eWN i należy zabezpieczyć rurami AROT typu PS Dn 150. 
Zabezpieczone kable eNN eWN na okres budowy należy podwiesić. 
- Skrzyżowanie z kablami telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć rurami AROT typu 
PS Dn 50. Zabezpieczone kable telekomunikacyjne na okres budowy należy podwiesić.  
- Przewody gazowe należy zabezpieczyć rurami ochronnymi stalowymi na długości min. 
1,5m z każdej strony poza osią kolizji. 

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z wodociągiem, gazociągiem, kablami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi prace należy prowadzić pod nadzorem 
instytucji branżowych. 

 

11. Warunki hydrogeologiczne                                                                                                                                                   

 
Warunki hydrogeologiczne projektowanej kanalizacji określono w oparciu  

o „Dokumentację geotechniczną dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Wrzosowa gmina Poczesna” opracowaną dla potrzeb przedmiotowej inwestycji przez 
Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska „Geobios” w 
Częstochowie. 

Przeprowadzone badania wykazały, że w strefie posadowienia projektowanej 
inwestycji występują utwory czwartorzędu: głównie sedymentacji lodowcowej, oraz 
utwory sedymentacji morskiej jury środkowej.  

Projektowana kanalizacja sanitarne i przepompownia zostaną w obrębie gruntów 
o parametrach fizyko – mechanicznych, korzystnych dla posadowienia bezpośredniego. 

Wody podziemne, z jakimi może sie spotkać wykonawca wykopówliniowych, 
głównie w okresach intensywnych opadów, należy usuwać przez pompowanie 
bezpośrednie z wykopów. 

Podkreśla się konieczność ochrony hruntów ( w poziomie posadowienia kanału) 
przed uplastycznieniem w wyniku nawadniania lub przemarzania, co wyeliminuje 
ewentualne prace z wymianą gruntu. 

Utwory spoiste czwartorzędowe, jak i jurajskie mogą być wykorzystane do 
zasypania wykopów pod warunkiem utrzymania konsystencji twardoplastycznej na 
odkładzie. W liniach kanałów pod drogą zaleca się wymianę gruntów na niespoiste w 
części, np. od głębokości 1,5m do powierzchni z zagęszczeniem do iD min 0,50. 

 

12. Bilans ścieków                                                                                                                                                   

 
Bilans ścieków dla w/w obszaru sporządzono przy następujących założeniach: 

• Wskaźnik jednostkowego zużycia wody dla mieszkalnictwa – 130 l/M/d, 

• Współczynnik nierównomiernosci dobowej, Nd = 1,40, 

• Współczynnik nierównomierności godzinowej, Nh = 1,80 
Przyjęto wody infiltracyjne i przypadkowe w ilości 10% Qśrd 
Do bilansu przyjęto perspektywiczny wzrost liczby ludności – średnio 10% aktualnej 

liczby mieszkańców/rok. 
Bilans ścieków sporządzono dla: 
- dla projektowanego zakresu kanalizacji – załącznik nr 1 do opisu 
 
 
 
 



13. Przepompownia ścieków P                                                                                                                                                    

 
       
   

 

Lp. Nazwa pompowni  Typ pompowni Nr wyceny 

1. PS - wariant DN90 PS/1200x3,35/1PB-80/TP70V15/4D XWP10234 
 

   

• Pompy  

   

      

 

Lp. Nazwa pompowni  Q[l/s] H[m] 
Ilość 

pomp 
Praca pomp 

Producent 
pomp 

Typ pompy Prowadnice 

1. PS - wariant DN90 4 6.5 1 1-pompa  HOMA TP70V15/4D 
Prowadnica 

rurowa  

  

      

  

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-
Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980) mogą być zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej, 
złącza hakowego lub wolnostojące.   

 

        
       

  

• Sterowanie 
 

   

      

  

Lp. Nazwa pompowni  Ilość pomp In[A] P1[kW] P2[kW] U[V] Typ sterowania 

1. PS - wariant DN90 1 3.1 1.4 1.1  1P 
 

 

      

 

Specyfikacja szafy sterowniczej Ecol-Unicon – TYP  1P 
1. OPIS OGÓLNY 
       Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej jest bezobsługowe automatyczne 
uruchamianie pomp w zależności od poziomu ścieków w pompowni.  
Funkcje rozdzielnicy: 
• sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne, 
• czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy 
• pomiar poziomu ścieków za pomocą 3 pływaków (lub sonda hydrostatyczna i 2 pływaki - opcja dodatkowa) 
• sygnalizacja pracy i awarii pompy, 
• zabezpieczenie pompy przed pracą w „suchobiegu”, 
• gniazdo serwisowe 230VAC 16A , 
• wtyka agregatu prądotwórczego 400VAC 5P 
• sygnalizator optyczno – akustyczny stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego – 
realizowane przez sterownik 
• przycisk spompowania ścieków poniżej suchobiegu, 
• licznik czasu pracy i ilości załączeń pompy – realizowane przez sterownik 
• możliwość ustawienia limitu czasu pracy pompy 
 
Zabezpieczenia szafy sterowniczej: 
 
• zabezpieczenie różnicowoprądowe 
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C  
• zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego, 
• zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne  silników pomp, 
• zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania. 
 
2. Obudowa szafy sterowniczej – pompownie sieciowe 
 
Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowę  z alucynku z cokołem o wysokości 50 cm,  oraz z 
podwójnymi drzwiami o stopniu ochrony IP 65.  
Szafa przystosowana do posadowienia na pokrywie pompowni. 
 
Na wewnętrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane będą: panel LCD, przełącznik Auto-Ręka, lampki pracy i 
awarii pomp, przełącznik Sieć-Agregat, gn. 230VAC, wtyka agregatu 400VAC 
 
Wyposażenie szaf sterowniczych 
 

  



• sterownik mikroprocesorowy PLC z wyświetlaczem tekstowym 2 linijkowym 
• ogranicznik przepięć kl. C 
• wyłącznik różnicowoprądowy 
• pływaki (kabel neoprenowy) 3 szt.  
• rozruch bezpośredni, dla mocy >5,5 kW soft start  
• zabezpieczenie nadprądowe układu sterowania 
• CKF 
• przełączniki Auto-Ręka 
• przełącznik  Sieć-Agregat 
• wyłącznik silnikowy 
• ogrzewanie szafy 50W z termostatem 
• gn. 230VAC 
• wtyka  agregatu 400VAC 
• zasilacz impulsowy  24VDC/2A 
• sygnalizator optyczno – dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku 
• przycisk spompowania  ścieków poniżej suchobiegu 
• lampki pracy i awarii pompy 
 
Oferta nie uwzględnia kosztów (o ile nie wskazano inaczej): 
 
• zaprojektowania oraz wykonania złącz kablowych; 
• zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic; 
• zaprojektowania oraz wykonania uziomów przepompowni;  
• zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegłą klinkierową, itp.) rozdzielnic zasilająco-sterujących 
przepompowni; 
• dostawy latarni oraz jej montażu i podłączenia; 
• dostawy agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR oraz jego montażu i podłączenia; 
• prac ziemnych związanych z ułożeniem kabli i przewodów zasilających, sterowniczych,  
  komunikacyjnych oraz uziemienia. 
 
  

      

 

P2 max moc na wale silnika 
P1 max moc czynna pobierana z sieci 
In prąd nominalny pompy 
 
Rozdzielnice standardowo przystosowane są do podłączenia kabli zasilających o przekrojach zgodnych z poniższą tabelą. W przypadku 
zastosowania kabli o większych przekrojach, konieczna będzie modyfikacja rozdzielnic.  
 
Moc pomp Max przekrój kabla zasilającego       Wielkość dławnicy dla kabla zasilającego 
2x1-9kW          5x10mm2                                        PG21 (13-18mm) 
2x11kW          5x16mm2                                        PG29 (18-25mm) 
2x15kW          5x16mm2                                        PG29 (18-25mm) 
2x18,5kW          5x25mm2                                        PG36 (22-32mm) 
2x22-30kW  5x35mm2                                        PG36 (22-32mm) 
UWAGA:  
Powyższej tabeli nie należy traktować, jako wyznacznik do doboru parametrów kabli zasilających! 

  

  

  
       

      

Lp. Nazwa pompowni  
Wyposażenie` 

 
Nr wyceny 

1. PS - wariant DN90 
1 x Modem GSM - SMS Ropram 4.0 PS.Gate +Kontaktron K1 
+Kontaktron Ls11+2 x akumulator SB 1,2Ah 

 
XWP10234 

 
       
 

• Korpus 
 

   

       

   

Lp. 
Nazwa 

pompowni  
Mat. 

korpusu 
Ilość 

studni 
Śr. 

korpusu 
Wys. 

korpusu 
Śr. 

orurowania 
Śr. 

zaworu 
Śr. 

zasuwy 
Właz 

1. 
PS - wariant 

DN90 
Betonowy 

120KN 
1 1200 3.35 80 80 80 

1 x 
Przykrycie 
włazowe 
610x880 - 

stal 1.4301 ,   

 

       



  

 
Zbiornik betonowy 120KN. 
Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu 
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, mrozoodpornego F-150 spełniającego 
wymagania normy PN-EN 1917, posiadają aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy może być 
posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze względu na duży ciężar własny stanowi zbiornik 
typu ciężkiego. Zbiorniki będą się składać z elementów:  
Dennicy żelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne będą niekorzystne dennica wykonana będzie ze stopą 
przeciwwyporową). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowiącym monolityczne połączenie części 
pionowej oraz żelbetowej płyty fundamentowej.  
Kręgów łączonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszczelek międzykręgowych (dla średnic wew. Ø1000, Ø 1200, Ø 
1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. II i łączonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejów montażowych 
(dla średnic wew. Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000). Kręgi są elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze 
zbrojeniem obwodowym.  
Płyty przykrywającej z otworem na właz lub przykrycie włazowe. Płyty są elementami prefabrykowanymi, 
żelbetowymi.  
 
Charakterystyka eksploatacyjna zbiorników:  
Szczelność (dzięki odpowiedniemu systemowi łączenia segmentów). 
Przenoszenie dużych obciążeń w gruncie. 
  

  

         
       

  

 

Lp. Nazwa pompowni  Wyposażenie Nr wyceny 

1. PS - wariant DN90 
1 x Drabina do dna - stal 1.4301  

 
XWP10234 

 

 

 
  

• Orurowanie 
 

 

 

Orurowanie i kształtki (o grubości ścianki min. 2,00mm) wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali 
nierdzewnej (1.4301, PN-EN 10088-1) łączone na kołnierze ze stali 1.4301. Orurowanie zakończone kołnierzem 
normowym ze stali 1.4301 o średnicy równej średnicy orurowania w pompowni. 
  

     
       

• Armatura 
 

 

  
  

 

Zawór zwrotny kulowy  
• Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002  
• Połączenia  kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy 
calowy wg PN-ISO -7-1:1995 
• Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001 
• Korpus , pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego 
• Prosty i pełny przelot 
• Kula wulkanizowana NBR , czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 
30677  
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową 
  

  

  
  

 

Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu. 
• Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2 
• Połączenia kołnierzowe i owiercenie  PN-EN 1092-2, ciśnienie  PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy  
PN-ISO-7-1 :1995 
• Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14  
• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego  
• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia. 
• Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR 
• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 
30677  
• Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową 



 
  

    
Przebieg montażu 

3. Wykonanie wykopu: zaleca się dokładne ustalenie głębokości wykopu przez 
pomiar dostarczonych elementów betonowych. Należy przy tym uwzględnić 
konieczność wykonania podsypki z gruntu sypkiego. 

4. Przygotowanie do montażu: w przypadku występowania wody gruntowej 
należy ją odpompować. Na dnie wykopu wysypać 15 cm warstwę żwiru, a 
następnie wyrównać i wypoziomować dno wykopu. 

5. Posadowienie zbiornika na dnie wykopu: posadawia się element denny 
zbiornika pompowni, na którym montuje się ewentualne elementy 
podwyższające i zwieńczające zbiornik pompowni. Połączenie pomiędzy 
elementami pompowni odbywa się przy użyciu uszczelki gumowej, która 
wchodzi w skład dostawy. 

6. Dopływ i odpływ: podłączenia dopływu (dopływów) do pompowni oraz 
podłączenia króćca tłocznego do rurociągu ciśnieniowego należy dokonać w 
sposób zapewniający szczelność połączeń. 

7. Zasypywanie wykopu: powinno odbywać się warstwami, równomiernie na 
całym obwodzie. Zasypkę należy wykonywać z piasku grubo lub 
średnioziarnistego odpowiednio zagęszczonego. 

8. Posadowienie szafki sterowniczej pompowni: sterownik kierujący pracą 
pompowni będzie zainstalowany w wolnostojącej szafce sterowniczej 
dostarczanej wraz z pompownią. Pomiędzy pompownią a sterownikiem należy 
posadowić rurę PCV110 jako rurę osłonową dla przewodów zasilających i 
sterowniczych. Rura osłonowa powinna być położona ze spadkiem w kierunku 
pompowni. Do miejsca posadowienia należy doprowadzić energię elektryczną. 

9. Montaż armatury i wyposażenia pompowni wykonać wg załączonego rysunku 
montażowego. 

10. Podłączenie elektryczne: regulacja sterowania i rozruch pompowni 
przeprowadza wyłącznie Autoryzowany Serwis firmy dostarczającej 
przepompownię. 

 
UCIĄŻLIWOŚĆ POMPOWNI 
Zgodnie z prawem Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 (Dz.U. Nr 62, poz.627) 

budowa rozpatrywanej przepompowni ścieków nie należy do przedsięwzięć, dla których 
można wyznaczyć obszar ograniczonego użytkowania. Przepompownia nie będzie 
wyposażona w kraty oddzielające ze ścieków części stałe (nie będzie prowadzona 
gospodarka skratkami), nie jest, więc wymagana wokół pompowni strefa ochronna. 
Zbiornik będzie zamontowany w ziemi i przykryty. 
Przy prawidłowym działaniu przepompowni ścieki nie będą zagniwać i nie będą powstać 
gazy groźne dla środowiska typu H2S lub NH4. 
Zbiorniki będzie zamontowany w ziemi i przykryty z tego powodu hałas powstający 
podczas pracy pomp nie będzie uciążliwy dla otoczenia. 
 

WYTYCZNE BHP PRZY OBSŁUDZE PRZEPOMPOWNI 
Przepisy ogólne 
1. Ustawa z dnia 26. 06. 1974 Kodeks Pracy /Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z póź. zm/. 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /tj. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 
r./. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. 05. 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. Nr 
62, poz. 288/. 



4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29. 11. 2002 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy / Dz. U. Nr 217, poz. 1833/. 
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05. 1996 r. w 
sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy/ Dz. U. Nr 69, poz. 332 z póź. zm./. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1. 10. 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków /Dz. U. Nr 96, poz. 
438 /. 
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1. 10. 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/. 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
1. Podjęcie i prowadzenie pracy w zbiornikach może nastąpić jedynie na podstawie 

pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. 
2. Polecenie wejścia do zbiornika lub pracy w nim powinno zawierać klauzulę 

„zezwalam na rozpoczęcie robót” oraz określać: 
a. miejsce i czas pracy /rok, miesiąc, dzień, godzina/, 
b. rodzaj i zakres pracy oraz–jeżeli zachodzi taka potrzeba–kolejność wykonywania 
poszczególnych czynności, 
c. rodzaj zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, oraz sposób 
postępowania w razie ich wystąpienia, 
d. sposób sygnalizacji i porozumiewania się między pracującymi a ubezpieczającymi, 
e. drogi i sposoby ewakuacji, 
f. sposób prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy. 
Zakończenie pracy w zbiorniku powinno być potwierdzone przez osobę, która wydała to 
polecenie. 
3. Do wykonywania pracy w zbiorniku może być dopuszczony tylko pracownik 

posiadający aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia z 
uwzględnieniem specyfiki wykonywanej pracy oraz aktualne szkolenie w zakresie 
bhp. Pracownicy z uszkodzoną skórą rąk i innych nieosłoniętych części ciała nie 
powinni być dopuszczani do pracy, przy której istnieje możliwość bezpośredniego 
stykania się ze ściekami. 

4. Wejście do zbiornika powinno być poprzedzone zbadaniem czystości powietrza i 
zawartości tlenu. Badania należy dokonywać za pomocą przyrządów kontrolno-
pomiarowych służących do wykrywania gazów szkodliwych i niebezpiecznych oraz 
lamp bezpieczeństwa. 

5. Przy stanowisku pracy obok włazu do zbiornika powinny znajdować się: podręczna 
apteczka, zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej długości linka asekuracyjna 
zakończona zatrzaśnikami, chyba, że projekt organizacji robót lub instrukcja 
technologiczna przewiduje inny sposób ewakuacji zatrudnionych w zbiorniku. 

6. Nad włazem do zbiornika powinno znajdować się urządzenie mechaniczne do 
ewakuacji poszkodowanych w razie wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia. 

7. Pracownicy czuwający nad bezpieczeństwem zatrudnionych w zbiorniku powinni 
znać ich nazwiska, a w razie utraty łączności z nimi – niezwłocznie przystąpić do 
akcji ratunkowej. 

8. Przed rozpoczęciem robót w zbiorniku należy zabezpieczyć pracowników przed 
nagłym: 

a. podniesieniem się poziomu ścieków; służy temu korek pneumatyczny lub zasuwa 
zamykająca dopływ ścieków do zbiornika, 

b. przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla 
życia lub zdrowia. 



9. Otwarcie włazu zbiornika znajdującego się w jezdni lub chodniku może nastąpić po 
uprzednim zabezpieczeniu terenu robót od każdej strony ruchu. Otwór włazowy 
należy zaznaczyć czerwoną chorągiewką ostrzegawczą, a w porze nocnej i w razie 
potrzeby należy stosować oświetlenie ostrzegawcze. 

10. Otwieranie pokrywy zbiornika należy dokonywać za pomocą haków lub 
podnośników wykonanych z materiałów nieiskrzących. 

11. Do oświetlenia zbiornika należy używać hermetycznie zamkniętych elektrycznych 
lamp akumulatorowych o napięciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji 
przeciwwybuchowej. Dopuszcza się używanie oświetlenia zasilanego z sieci 
elektrycznej o napięciu nie przekraczającym 12 V. 

12. Odmrażanie pokryw włazowych przy użyciu otwartego ognia oraz palenie tytoniu 
podczas otwierania włazu i pracy w zbiorniku jest zabronione.  

13. Przed wejściem do zbiornika należy przewietrzyć zbiornik zdejmując ze zbiornika 
pokrywę włazową. Po zakończeniu wietrzenia zbiornika należy sprawdzić za pomocą 
analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje 
szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. W przypadku, gdy wietrzenie naturalne 
okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć zbiornik stosując wentylację 
mechaniczną na okres co najmniej 10 minut przed wejściem do zbiornika. 

14. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed 
samoczynnym zamknięciem. 

15. Pracownik wchodzący do wnętrza zbiornika powinien pracować w zespole co 
najmniej dwuosobowym oraz posiadać sprzęt zabezpieczający, a w szczególności: 

- szelki bezpieczeństwa z linką ewakuacyjną umocowaną do odpowiednio 
wytrzymałego elementu konstrukcji zewnętrznej, 

- hełm ochronny i odzież ochronną, 
- aparat powietrzny lub przewód doprowadzający powietrze, 
- mieć zapaloną lampę bezpieczeństwa. 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej osoby asekurującej powinno być takie, jak 

wyposażenie pracownika wchodzącego do wnętrza zbiornika. 
16. Pracownikom asekurującym pracę pracownika w zbiorniku nie wolno opuszczać 

swego stanowiska przez cały czas trwania pracy w zbiorniku.  
17. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w 

warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi, co najmniej 18 % 
oraz gdy w powietrzu tym nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia w stężeniu 
przekraczającym najwyższe dopuszczalne stężenie czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy ani nie istnieje niebezpieczeństwo ich wystąpienia 
podczas przebywania pracownika w zbiorniku. 

Decyzje o niestosowaniu przez pracowników ochron układu oddechowego w związku 
ze spełnieniem warunków w/w może podjąć jedynie osoba kierująca pracownikami. 

18. W czasie przebywania pracowników wewnątrz zbiornika wszystkie włazy powinny 
być otwarte, a jeżeli nie jest to wystarczające do utrzymania wymaganych 
parametrów powietrza w zbiorniku – należy w tym czasie stosować stały nadmuch 
powietrza. 

19. Transport narzędzi, innych przedmiotów i materiałów wewnątrz zbiornika powinien 
odbywać się w sposób nie stwarzający zagrożeń i uciążliwości dla zatrudnionych tam 
pracowników. 

20. Zejścia na dno zbiorników, których głębokość nie przekracza 6 m powinny być 
wyposażone w klamry złazowe. Zejścia i wyjścia ze zbiorników mogą również 
odbywać się za pomocą drabin opuszczonych. 

21. W zbiornikach o głębokości powyżej 6 m należy stosować pomosty dodatkowe / 
stropy pośrednie, galerie, spoczniki. 

22. Zbiorniki w przepompowniach powinny posiadać wentylację grawitacyjną 
zapewniającą, co najmniej dwie wymiany powietrza w czasie godziny oraz możliwość 



zainstalowania wentylatorów przewoźnych, zapewniających, co najmniej 10 wymian 
powietrza w czasie godziny. 

23. W przypadku dokonywania przeglądu, konserwacji lub remontu pomp, urządzenia 
napędowe powinny być wyłączone i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym 
włączeniem.  

24. Pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie swojego bezpośredniego 
przełożonego oraz służbę bezpieczeństwa i higieny pracy o sytuacji, która jego 
zdaniem może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. 

25. W razie zaistnienia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, 
pracownik ma obowiązek opuścić miejsce niebezpieczne i ostrzec o 
niebezpieczeństwie inne osoby zagrożone oraz powiadomić przełożonego, który w 
razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia pracowników, podejmuje 
natychmiastowe działania w celu przerwania pracy, ewakuowania pracowników i 
usunięcia zagrożenia. 

26. Teren przepompowni powinien być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych 
oraz oświetlony. 

27. Na całym terenie wokół przepompowni należy utrzymywać i pielęgnować zieleń, a 
wały i groble ziemne obsiewać trawą. 

28. Stanowiska stałej obsługi urządzeń na otwartej przestrzeni powinny być chronione 
przed szkodliwymi wpływami czynników atmosferycznych. 
 

13. Przepisy BHP                                                                                        

 
  Miejsca prowadzenia robót winny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane 

.    
Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie 
obowiązujących przepisów BHP i wyposażeni w odzież ochronną.  
 Obowiązuje Rozporządzenie M.B.i P.M.B. z dnia 06.02.2003r (DZ.U.Nr 13 poz. 
93) w sprawie bezpieczeństwa pracy w budownictwie. 
Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia 12.11.2002. 
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

14. Informacje dodatkowe. 
 

- przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby oraz 
materiały ze wskazaniem Producenta należy traktować jako przykładowe, ze 
względu na zasady Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. nr19 poz.177, nr96 
poz.959, nr116 póz. 1207, nr145 poz.1537 wraz z późniejszymi zmianami). 
Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować innych Producentów dla 
urządzeń, wyrobów i materiałów określonych w projekcie, z zachowaniem 
odpowiednich równoważnych bądź lepszych parametrów technicznych dla 
osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem 
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych 
uzgodnień,  

- w opracowaniu przyjęto wszystkie materiały i produkty w gatunku l, obliczenia 
załączono do projektu archiwalnego, 

- wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać aktualne atesty, aprobaty 
techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju, 

- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi DTR Producentów 
zastosowanych urządzeń, systemów i materiałów, "Warunkami Technicznymi 



Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych", tom II "Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, 

   póz.690 (z późniejszymi zmianami) oraz posiadaną wiedzą techniczną. 

- w miejscach zbliżeń do istniejącej instalacji podziemnej np: wodociąg lub kable 
telekomunikacyjne prace należy prowadzić w obecności służb technicznych instytucji 
odpowiedzialnych za ich eksploatacje. 

- prowadzenie prac w rejonie słupów energetycznych jak i lini energetycznych   
  podziemnych należy wykonywać pod ścisłym nadzorem służb technicznych Zakładu   
  Energetycznego 
- w miejscach zbliżeń do gazociągu prace należy prowadzić w obecności służb 

technicznych Rejonu Gazowniczego. 
 
Uwaga: 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEŻY WYKONAĆ 
PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJĄCE STAN UZBROJENIA PRZYJĘTY W 
PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT.-WYS. ZE STANEM FAKTYCZNYM.  
W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM.  


