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 I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 
OPIS TECHNICZNY 

 
do projektu zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Okulickiego   

w m. Henryszew, gm. Jaktorów 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1.1.Umowa z Gminą Jaktorów. 
1.2.Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 z 

inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 
1.3.Wizja lokalna w terenie autorów opracowania celem ustalenia przebiegu tras 

przewodów kanalizacyjnych. 
1.4.Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia kanalizacji podciśnieniowej na 

terenie gminy Jaktorów - autor opracowania mgr Andrzej Kłys dla projektu budowy 
kan. podciśn. w zlewni stacji podciśnieniowej SP4 (projekt podstawowy) oprac. 
październik 2003r. 

1.5.Warunki techniczne projektowania kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym 
ISEKI ul. Okulickiego w m. Henryszew z dn. 18.04.2016r. wydane przez PGK 
Żyrardów Sp. z o.o.   

1.6.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów,   
znak GP.6724.45.2016 z dnia 18.02.2016 wydany przez Urząd Gminy Jaktorów 

1.7.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów,                      
znak GP.6724.45a.2016 z dnia 22.02.2016 wydany przez Urząd Gminy Jaktorów 

1.8.Decyzja nr 24/2016 z dnia 29.02.2016r. Zarządu Powiatu Grodziskiego zezwalająca 
na    lokalizację rurociągów kan. sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 4701. 

1.9.Decyzja nr 24/1/2016 z dnia 31.05.2016r. Zarządu Powiatu Grodziskiego zmieniająca 
decyzję 24/2016 w zakresie numeru działki dr. pow. 

1.10. Decyzja Wójta Gminy Jaktorów, znak ID.7230.2.14.2016 z dnia 18.02.2016r.                 
zezwalająca na lokalizację proj. kan. sanit. w pasie drogowym dróg gminnych 

1.11. Protokół nr PODGIK.6630.251.2016 z dnia 04.05.2016r. z narady koordynacyjnej           
przeprowadzonej w Starostwie Powiatu Grodziskiego  

1.12. Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie  
 Inspektorat Grodzisk Mazowiecki 

1.13. Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP. 
1.14. Wytyczne dostawcy technologii. 

 
 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w ul. Okulickiego w m. Henryszew, gm. Jaktorów. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę kolektorów podciśnieniowych z 
przyłączami domowymi grawitacyjnymi. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie działek wyszczególnionych na 
stronie tytułowej opracowania. 
 



 

Projektowany rurociąg podciśnieniowy w ul. Okulickiego włączony będzie do 
istniejącego rurociągu podciśnieniowego PE225 w ul. 3-go Maja (dz. nr 44). Włączenie 
wykonane będzie poprzez tzw. "wcinkę" z zastosowaniem trójnika spec. do kanalizacji 
podciśnieniowej PE225/225 i dwóch muf elektrooporowych. Do projektowanego kolektora w 
ul. Okulickiego, przepięty zostanie końcowy odcinek istn. sieci podciśnieniowej w ul. 
Topolowej, a rozdzielony kolektor w ul. Topolowej zakończony będzie w miejscu 
rozdzielenia dogrzanym korkiem. Powyższe ma zadanie poprawić wartość podciśnienia na 
końcówce obecnie eksploatowanego kolektora w ul. Topolowej poprzez skrócenie jego 
odległości od stacji podciśnieniowej SP4 w Henryszewie. 

W ramach niniejszej inwestycji wykonane zostanie również podłączenie działki nr 85/4 
położonej przy ul. Topolowej. Włączenie wykonane zostanie analogicznie, poprzez "wcinkę" 
trójnikiem PE225/90 wgrzanym na dwie mufy elektrooporowe. 

 
CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI  

 
- kolektory podciśnieniowe z rur :  PE 225 mm L= 625,0 m 
      PE 90 mm L=   45,5 m 
      --------------------------------------- 
      ŁĄCZNIE : L= 670,5 m 
 

 
- przyłącza grawitacyjne  φφφφ 160 PVC „N”  :  ł ączna długość L= 15,0 m 
 
- studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m) 

wyposażone w zawór podciśnieniowy ISEKI dz 90mm                    - 6 szt. 
 

- studzienki połączeniowe z tworzywa sztucznego φ400 mm  - 2 kpl. 
 

- ilość podłączonych posesji: - 6 szt. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 
Kanalizowany obszar położony jest w gm. Jaktorów w obrębie Henryszew. Ulica 

Okulickiego jest drogą gminną o nawierzchni gruntowej, łączącą ul. Topolową z ul. 3-go 
Maja. Ulica Topolowa stanowi drogę powiatową nr 4701 relacji Oryszew - Henryszew - 
Międzyborów.   

Przedmiotowy teren nie posiada rozwiązanego zagadnienia odprowadzania ścieków z 
posesji znajdujących się w jego obszarze.  

W ul. Toplowej i ul. 3-go Maja zrealizowana została w latach ubiegłych sieć kanalizacji 
sanitarnej w systemie podciśnieniowym "ISEKI".  

W chwili obecnej ścieki z zabudowań będących w obszarze niniejszego opracowania 
odprowadzane są z domów do zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywożone do 
oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym.  

Na w/w obszarze i w jego sąsiedztwie zlokalizowana jest: sieć energetyczna napowietrzna 
i podziemna, sieć wodociągowa i sieć telekomunikacyjna. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
Projektowane rurociągi kanalizacyjne ułożone zostaną w pasie drogowym ul. 

Okulickiego. Do działek przyległych wyprowadzone zostaną odejścia boczne z przyłączami. 



 

Projektowany rurociąg podciśnieniowy w ul. Okulickiego włączony będzie do 
istniejącego rurociągu podciśnieniowego PE225 w ul. 3-go Maja (dz. nr 44). Włączenie 
wykonane będzie poprzez tzw. "wcinkę" z zastosowaniem trójnika spec. do kanalizacji 
podciśnieniowej PE225/225 i dwóch muf elektrooporowych. Do projektowanego kolektora w 
ul. Okulickiego, przepięty zostanie końcowy odcinek istn. sieci podciśnieniowej w ul. 
Topolowej, a rozdzielony kolektor w ul. Topolowej zakończony będzie w miejscu 
rozdzielenia dogrzanym korkiem. Powyższe ma zadanie poprawić wartość podciśnienia na 
końcówce obecnie eksploatowanego kolektora w ul. Topolowej poprzez skrócenie jego 
odległości od stacji podciśnieniowej SP4 w Henryszewie. 

Lokalizację rurociągów w pasie drogowym drogi powiatowej i gminej, dokonano w 
oparciu o decyzje wydane przez odpowiednie organy zarządzające w/w drogami. Lokalizację 
rurociągów w granicach działek prywatnych uzgodniono z właścicielami posesji. 

Trasę przewodów przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym (projekt 
zagospodarowania terenu) w skali 1:500, rysunek nr 1. 

 
 

5. Warunki geologiczno-inżynierskie. 
 

Zgodnie z "Dokumentacją geotechniczną warunków posadowienia kanalizacji 
podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów- część północna" wykonaną przy realizacji 
wcześniejszych etapów budowy sieci kanalizacyjnej w gm. Jaktorów wykonano rozpoznanie 
geotechniczne warstw gruntu 2,3 do 2,5 m ppt. 
 

Obszar na którym zaprojektowana została przedmiotowa sieć kanalizacyjna 
charakteryzuje się mało zmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie i poziomie, 
poziomym ułożeniem warstw, natomiast warunki inżynierskie należy określić jako proste i 
mało skomplikowane.  

Wg wniosków i zaleceń wyszczególnionych w dokumentacji geotechnicznej, w świetle 
rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowaną inwestycję (sieci 
infrastruktury podziemnej) proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.  

 
Szczegółowe dane dotyczące warunków geologicznych zawarto w opisie technicznym dla 

projektu architektoniczno-budowlanego niniejszej dokumentacji. 
 
 
6. Powierzchnia terenu zajętego przez inwestycję. 
 

Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję związana jest z liniowym charakterem 
przedmiotowej inwestycji i obejmuje długość trasy rurociągów kanalizacyjnych, których 
układ przedstawiony został na załączonym projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1). 

 
 
7. Informacje o ochronie terenu. 
 

• Obszar, na którym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie podlega ochronie 
konserwatora zabytków.  

• Przedmiotowy obszar znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej. 
• Niniejsza inwestycja nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy                      



 

 z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. 2010r nr 213 poz. 1397) dla którego wymagana jest 
 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 
 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
 Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz 

biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których 
unormowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu, pod kątem 
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje 
wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu stwierdzono, że obszar 
oddziaływania projektowanej inwestycji zawiera się w pasie 1,0m od osi rurociągów i 
mieści się w granicach działek, w obrębie których został zaprojektowany (zgodnie z 
wykazem na str. tytułowej). Projektowana inwestycja nie wpływa na warunki 
użytkowania istniejących obiektów. 

 Obszar oddziaływania wyznaczono w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. 2015r., poz. 139). 

 
 
 
Opis sporządził: 
 




