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OPIS TECHNICZNY
do projekt_l zewłęxmyeh sięei wewnętrzrych; kanalizacji sautanrej i deszezowej

dla przebudorvy kanalizacji ogólnosplawnej na DPS w Jarogniewicach

I. Dane cgólne

InwestOl .' Dom Pomocy Spdecznej w Jarogniewicach

II. Podstarva opracowani

- plan zagospodarowa-nia tercnu w ska]i 1:500

- uzgodńeńabranżowę 1z inwestorem

- obowiązujące przepisy i normatywy

III. Zakres opracowania

Projekt niniejszy 7,a;v!ttęra rozrairyańe techniezre w,rrk_onania_ następującęgo

zakręsu robót sanitarnych zwiazanych z budową zewnętrznych sieci wewnęftznych:

- wykonanie zewnęfrmej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

_ wykonaniękanalizacji deszczawej dla odprowadzeńa wód deszczowej z dachów

budynków oraz z dróg wewnętrzrrych

dla rczdzięlenta isnriejącej obecnię kanńizacji ogólnospławnej do własne

oczyszczalni ścieków.

_ Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi:

- grawitacyjnej PVC ó 200 mm 40,0 mb

ilośó studni rewizyjnych PVC 425 mm 2 sń

Dfugośó proj ektowanej kanal izat ji deszczowej wynosi :

_ dla odwodnięnia dachów i dróg PvC 200 i250 mm 183,0 mb

- ilość przykanalików z rur spustowych i wpustów PVC 160 ok. 240 mb

- ilośó studni przpĄrwowych PVC 350 15 szt
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fv. proiektowane rozwiazanie techniczne

1 . S i c ć gTa_wjta c_ }rJna k ana-lizae_i i s arutamej .

Zgodńe z warutzkalrtt łĘtawadzenie ściek91 sanitp z części isfiriejących

budynków DPS, nastąpi do wspókff paprzęz budowę

odcinka nowej sięci kanaiizac! sanitarnej bytowej do istrriejącej kanalizacjt z

włączentem do istrriejącej studzięnki przyłączeniowej na odcinku sieci pod nową drogą

wjazdowąna teret. ł" &"Jil ę3\",2)o 9V
Wewnętrzn:akanńlzacja z budynków wlprowadzona będzie teraz oddzięlnie dla

ścieków bltowych bezpośrednio do nowych studzienek rewizyjnych

Sieć kairaltzacyjnabudowana będzie z rrn PVC- U klasy S ó 200 firm o ńączach

kielichowych zaszęzelką gumową, przenlaczonych do sieci zewnęftmtych, układanych

w gotowyrrr wykopie na głębokości od I,2a do L,70 m, Wszystkie rury układaó

naleĘ w gotowym wykopie na podłożu z piasku grubości 10 cm i obsypkąrur.

Jaka tzbtojenie sieci przyjęto studnie rewizyjne niewłazowe PVC b 425 rnm z

odpowiednią_ kinetą , z włazem zeliwnyrrr Ępu średniego ó 400 mm.. W dnie studni

ptzyjąó odpowiednie kineĘ - zgodnie z kierunkiem przepĘwu ścieków.

Rzę<ine kńdej ze sfudni, śrecinice rw oraz ich prowadzęnię i spadki podfuzne poriane

naplanie i profilu podłuznym- rys nr t i2.
2 v"",dAff..*[ ?A*? #" 1ą.r^,, 

/o- * rrę*r"łr-.
2. Kanalizacja deszcztlwa

Projektem objęto budowę sieci kanaltzaclt deszczorvej dia odprorvadzenie wód

deszezr,irł_rrch z dachórł l_iud,vrików otaz z dr"ćlg i placółł, nrarrewlowlrcłi.

Przew-idyvany ztzut wody deszczowej z óachów oraz z powlęrzchni utwardzonych

wl,ntlsić filoze tlt,i clk, V p : 35 łlsek.

Sieó kanatrtzac.li iieszczolł.ej rłykonaó z rur PVC -UlS kielichorvych $ 160, 2a0 i

250 iłiiil z odpc;wiadając_vrni ini kształtkarni produkcji WAVIN Buk,

W"|*J^ Dzl i^L (",hp,JL z l-rń. U*?4,



}rTa trasie sieci pobrrdować rlalety- sfudzienki i"ew-iz1,,jne z prefalir;vkolvanyclr

elernentórv PVC ó 350 m7r. z prrykryciem w zalezności od iokalizacji studrri rvłazem

§-pu śi,erlliieeo lrrb lekkiego,

Na placach manewrowych araz drogach zaldadolqrch przelvtdziafio 4 szt wpustórv

deszczolvyclr uliczllycli D400/40T z osadliokieni produkc_ji \\IAVIN Buk, Wody

deszczorve z daciror^r paprzęz rury spustorve oriprowadzane będą sieciąkanallzac}iną

bezpo sredrli o do w sptilil ego wlil ofu odpĘrvorvego.

Lokaiizacj a. rzęr'ę srudzienek. średnice rur otaz spadki podłuzne podane na plante oruz

profilu podhrznyrn - i_vs iu 1 i 3 .

IV. Uwagi koficowe

Ca,łośó robót wykonaei zgołlnie z "Wa_rl_tŃ_ami teehniczuyml wyk_onania- i

odbioru robot budowlano-montazowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemysłolve"

c)raz zgodilie z olrolviązujący,,mi przeliisaiiii bhp dotyczącyriri -wykonania rtlbiit

objętych niniejszą dokumentacją.

Szezegolną uwagę zrł.r,óció na istrliejące rrzbrojenie podziemne na działce objętej

budową z zacho.rvanierrr nofina§.Ą,Iinych odiegłości przyłączy od istniejących sieci.

Robo§ zienriie pi,olładzic iilozija s,Dosobent mechaniczli}iin z wlrjątl,iiein sktzrvżowań z

innymi. t\4ontaz projektowanych sieci rozpocząc do najgłębiej posadowionych.

Po zakoriczettiu robót zlecić praeclwili geodezyjrrej rwkoliania inwentalyzacli

pobudo.Narrych sieci. a dla pr4,łączry z wszystkirni dokurnentatni zgłosić ich odbiór

koricow-.v-.
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INFORMAC JA DOTYCZĄCA BEZPIE CZEŃSTWA I O CHROI{Y ZDRO\Ą/IA

/Zgadnie z Rozpttządzeniem Fdinistra lnfrastrukiury z dnia 23.0ó.2003 r
Dziennik Ustaw Nr 120l

Obiekt : 'lVewnętrzna sieó kan. sanitarnej i deszczowej
I)orn Pomocy Społecznej Jarogniewice

rnwestor: DPS.*Tarogniewice
Jarogniewice ul. Poznańska

Projektant| mgr inż. Alełsander Eeller
Kościan u-t. §zewska 16

Ogólny opis inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa zewnętrznejkanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
budynków mieszkalno - opiekuńczych DPS Jarogniewice

Zakres pruewidywan_vch roliót instal ac_rj nyc h b,ranży sanitarnej
1. Wykonanie r.l,er.vnętrznegc razdziŃl i budorły kan, sanitarneji deszczc-wej do istniejącej

stuelni rew-izyjnej z moni-?-żem 1,1zbrojenia w terenie objętym zagospodarowaniem zgad.nie z
wydanymi wanłłrkami techrlicznymi i uzgodnienięm,
ż. Połączenie z istniejącą siecią ze\Ą,nętrznąptzez pobudowanie przyłącza i włączeniem do
ist nieiącej sieci oraz stuizieni;i re,+",iąjne.|

3. Zewnętrzne roboty ,iemne dla wykonania przyłącza rrye,w-nętrznego w ,ixzer,vnętrznym

terelrie działki inwestora.

Środki techniczne zapobiegaj ące zagrożeniorn
1,Wykopil pod sieci i przvłącza

_^L^+.- ^*^.,,^A-:A *^^L^-i^-^i^ : -^^-^i^ -^k^-^i^^-.,A ^--^A ^k-,,--,^_:^* -;^*i- l\JIJ\JL_Y Pr\JW.l\lzru lituviloltlvzlrru l lvvzrlll- 4ąUlZPlvvZJU PrZvu wUD\rworllvrll Łlvltllr

- zabrania się składowania urobku i materiało-"v bezpośrednio wzdłuż krar.vędzi wykopu,
- ruch środkow transportowych przy wykopach poza klinem odłamu gruntu.

2. \Ycinki drł sięci istniejących plz,ł użvciu sprzęiu specjalist_vczilego.
3, Mcntaz urządzen ręcznlelub przy pomocy specjalistyczne9o sprzętu .

4. Prob;, 1x7y|q6n5nliąc zgodnie z przepisami i zaieceniami producenta.

Ochrona osobista pracowników
Przed przl,stąpicilicm do robot nalez,l przeszl<oilc pracoi,"ilikotr pod rvz,_Ilędern bhp. Dla
elementów robót o szczególnymzagrożeniu opracorvac instrukcjębezpieczeństwa ich
wykonania i ,zanlajomic z niąpracownikow skierowanych do ieh wvkonania Sprzęt ochrony
osobistej placowrrików powiirien posiadac atesty oraz instrukcje jego uzyikowatria..

Opraco-wał:

- 3-



ośwnnCZE|l-IE

Z_eodriie z al1. 2a ust. 4 pkt. l ustaw.y z dnia 7 lipca 1994r Prawa Brrdowlarrego
(Dz.U. nr żrJ7 z2003 r. poz.2aI6 z pózniejszymt zmianami ), ośrviadczam" że niniejszy
projekt btlelow|an,v branży sanitarnej na buelowę ;

clhielłf. f}nrn pnrnncv śnnłpcznei rrr _lłrncnielłricqch

Branża: Sanitarna -Zewnętrzna sieć kanaiizacji s*nitarnej oraz
|-^-^l:_^ ^:: l^^_^_'.-_,^: 

-_ 
a^__^-:^ nnćlKarrartza§Jl uę§zcztl\łęJ rla rrrrtrlę r,rD

Irrwestol,: Donr PonlocySpolecznej
Jarogniewie ul. Poznańska 25

Lokalizacja: Jarogniewice dz. nr 698/2

został opracow-aii=v zgodirie z obowiązującyiłri przepisairri i zasa,jami wiedz5, tecliniczrrej.

T,msPÓŁ PRoJEKToWY
proiektant,
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zaświadczenie
o numerze urcrńkacyjnym:

WKP-DDT-YD7_2IH *

Pan Aleksander Heller o numene ewidencryjnym WKP/S/1467O!,

adres zamieszkania ul. Szewsh 16,64-t}tl0 Kościan

jest cltonkiem Wielkopolskiej Okrgorrej lzĘ lnżynierów Budołłnichła i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cpvilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2O1&12-31.

ZaŚwiadcuenie zostało rilyśenerourane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr.y pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2B17-12-o} roku przez;

tenY Stroriski, Zastępca Przewodnkzącego okręgorej Rady Wielkopolskiej okręgowei tzby lnżynierów Budownicałra.

(Zgodnie .rL 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrreśnia 2OO1 r. o podpisie elektronicrnyrn {r)r. U. 2m1 ilr 13o pol. 145ol dane u, po§taci
ehkror§crnei oPatrmne bezpieczry,rrr po$isem elaktrol&zrryrn Ęr\mro§afiym F.zy pottlocy Hiźncćo l§ólifil6uane6o cer§fikatu są
rówłrowaŻne pod rrgĘdem slrutków pravnqph dokume§tort opatrronyrrr podpisami whsnofĘcznyrni.)

* WerYfikację PoPrawności danych w niniejsrym raświadczeniu można sprawdzić 1a pomocą numeru weryfikacy|nego zaświadczenia na
§tronie Polskiei lżbV l§iynierów Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktuiąc 5ię u biurcm rłaściwej okręgo*ei lrby lnźyrierów
Budownictwa-

ffi
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BUDOWNlCTWA

Poznań, . 201.0-1 2,09....

zAŚWtADczENlE

Pan/Pani .....,.......Aleksander.Hełter.,..............

miejsce zamieszkan ia,....,.,,... u!.,Szewska. 1.6..

64-000 Kośeian.,

jest członkiem Wielkopolskiej Okręgowej lzby lnżynierów

Budown ictwa o n u me rze ewidencyjnym .. t^/.KP, llS/1 467.19.7..- _...,.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej.

N in iejsze zaświadczen ie jest w ażne od d n ia,..,..20.1.1 
"01=0.1,.......

do dnia . ?91,1:1?:3.1

czĄcY
:clv*_: lzby

Wielkopolska Okręgowa lzba lnżynierów Budównictwa i
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznań, tel./fax 06,| 854 2014,061 854 201 1

e:mail; wkp@piib.org.pl



Zalącznik d,o dokumentacji projektowej doĘczącej przebudowy zewnętrznej sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Domu Pomocy Społecznej
w Jarogniewicach.

W związku zkonieczną przebudową - tozdzieleniem kanalizacjt ogólnospławnej nakanalizację
sanitarną i deszczową na terenie Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach zostartą
przeptowadzone prace budowlane zvnązanę z wykonaniem wykopu, ułozeniem nil
kanalizacyjnych, posadowieniem studzienek i uzupełnieniem wykopu gruntem oraz
przywróceniem miejsca wykonywania prac kanalizacyjnych do pierwotnego wyglądu.

Prace w teręnie pomiędzy budynkami będą przeprowadzane przy pomocy koparki, a w terenie
zadrzewionym mini koparką lub wykop będzie wykonywany ręcznie.

W trakcie prowadzenia prac wszystkie najbliżej rosnące drzęwa zostaną zabezpieczone przed
przypadkowym uszkodzeniem.

Oświadczam, że przebieg rur kanalizacyjnych i miejsca posadowień studzienek zostały tak
zaprojektowane, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaó w strukturę zńytkowego terenu
zespołu pałacowego oraz teren parku i jego drzewostanu.

Przebudowakana|izacji sanitarnej przeprowadzonabędzie w ciągu drogi wykończonej kostką
brukową w okolicach Oficyny pofudniowej oraz zostanie wykonane na terenię parku przyłącze
do nowo powstającej kanaltzacji ściekowej w miejscowości Jarogniewice. Pracę zwiryane
z budową przyŁącza do nowopowstającej sieci sanitarnej będą prowadzone minikoparką lub
wykop będzie wykonywany ręczńe zzachowaniem bezpiecznej odległości od drzew.

Przebudowakanalizacji deszczowej przeprowadzonabędzie w ciągu drogi wykonanej z kostki
brukowej iznajdującej się pomiędzy budynkami Oficyny Południowej i budynku,,Siloam" oraz
w części terenów zielonych znajdujących się w tylnej części pałacu. Wykopy prowadzone
w tylnej części pńacu prowadzone będą skrajem trawnika na któryrn znajdują się krzewy
ozdobne posadzone w 2009 r. oTazttzy drzewa z gatunku wiąz ijedno drzewo z gatunku lipa
o obwodzie pnia około 95 cm , które na dzień dzisiejszy już ulegĄą uschnięciu, dlatego
planowane jest w najbliższym czasię wystąpienie do tutejszego Urzędu o pozwolenie na ich
wycinkę i zastąpienie nowymi nasadzeniami. Krzewy w trakcie prac zostaną wysadzone
i ponownie posadzone na swoich miejscach.

Wszystkie projektowane studnie ńącznie z piaskownikiem oznaczonym na mapie s)rmbolem
Dl umiejscowione są w terenie tam gdzie nie występują drzewa oraz zostaną one zagłębione
w gruncie tak by nie wystawały ponad jego poziom.

ił8łl#r
l6ałite":ił
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Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Foznaniu

Delegatura w Lesznie
Pl. Komęńskicgo ó. ó4-1OO Leszno
Tęl. 65-529-93-8?. rcl./fax 65 -529,9z-E3
NlP 778_t&33-75i} REGON o04B47Eló



Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

" lnwestycja obejmuje tylko działkę inwestora oraz spełnione są warunki § 12, § 13,

§ 60 i § 271-273 rozpoządzenia Ministra lnfrastruktury z 12,04,2002 r, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U, 2015 r,, poz. 1422\

Inwestycja nie oddziałuje na sąsiednie działki.



WIELKOPOLSKI \ilOJEWÓ D7,tsil
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w poznaniu

Delegatura w Lesznie
Pl. Komeńskiego 6, 64-1000 Leśzno
Le, WN. 5 1 42.20 52.2.201 8

Za dowodem doręczenia

Leszno, dnia 4 częryvca 2018 r.

DomPomooy §połoomoJ

Datawpłyvru r,i,}
Znak sprawy .,

Prowarlzący sprawę

POZTVOLENIE NIR 290l20l8lł
o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do
rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub zespołu

budowlanego

Dzińając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, art.1 pkt 7, aft.36 ust.l pkt 1 i art. 89 pkt
2, art.91 ust. 4 pkt 4 i 5, art.92 ust.6 ustaw} z dniaZ3 lipca2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2187 ze nn.), § 14 rozporządzeńa
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z drua 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badń konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dńedzictwa oraz robót
budowlanych, badń architęktonicznych i innych działai:'prry zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, a także badan archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 t.,
poz.I265), ań. 104 ustawy z dńa 14 lzerwca rł960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 20t7 t. poz. 1257), po rozponraniu wniosku
Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznńska 25, 64-020 Czempiń,
uzupeŁnionego w dniu 28 maja 2018 r., o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robót
budowlanychprzy zabYku wpisanym do rejestru zabytków - założeriu pałacowo-parkowym
w Jarogniewicach, gm. Czempiń

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

1. udziela poztvolenia

Wnioskodawcy: DOMOWI POMOCY SPOŁECZI\-EJ
W JAROGNIEWICACH

na prowadzenie robót budowlanych prTy założeniu pałacowo-parkowym w
Jarogniewicach, gm. Czempiń, tj. na nieruchomościach oznnczonych nr ewid. gruntów
69812 w Jarogniewicach - wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru 2514lA.

Roboty polegają na przebudowie sieci kanalizacji ogólnospławnej z podzialem na
kanalizację sanitarną i deszczową.

Zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych, wg
projektu budowlanego opracowane Ea ptzęz mgt inZ. Aleksandra Hellera.

Proj ekt budowlany stanowi zńącznik do niniejszego pozwolenia.
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Pozwolenie jest ważne do dnia 30 czerwca ż0l9 r.

2. określa warunek polegający na obowiązku:
- niezwŁocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabYkow o

wystąpieniu nowych faktów i okoliczności mogących doprowadzić do uszkodzenia lub

miszczeńazńytku.

uzasadnienię
planowane roboty budowlane realizowane będą na obszarze historycznego zŃoŻenia

pałacowo-parkowego w Jarogniewicach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem-

rejestru 2514/Ana podstawie decyzji zdńa 19 lufego 1955 r.

Zgodńe zprzepisem art. j6-ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa23 lipca2003 r. o ochronie

zabytkół i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 t., poz.ż787), prowadzenie robót

budowlanych§tzy zabyku wpisanym do rejestru zabytków wymaga pozwolenia właŚciwego

wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Zę względu na koniecznośó zapewnienia prawidłowego przebiegu prac PruY w/w

zabytku, zgodnie z przepisem § 14 ust.2 rozporządzęnia Ministra KiDN z dn.22-06-20l7 t. w
pozwoleniu zostŃ zawaxĘ wymieniony :vqiżęj warunek.

Po rozpatrzeniu wniosku, a także po analizie dokumentów znajdujących się, w
posiadaniu tut. Urzędu na\eżńo stńerdzić, ze wnioskowane roboty budowlane nie naruszają

Żasadochrony zabytków i opieki nadzabytkami - dlatego orzeczonojak na wstęPie.

pouczenie

1. od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra""Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ńożonę w terminie 14 dni od daĘ jej otrąmrania. Odwołanie wnosi się za poŚrednictwem

Wielkopolskiego Wojewódzkiego KonserwatoraZabytków - WojewódzkjUruąd OchronY

Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Lesznie, Pl. Komeńskiego 6, 64-100 Leszno.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może nzec stę prawa do

wniesienia odwołania wobec tut. Urzędu. Z dńem doręczenia tut. Urzędowi oŚwiadczeLlla

o złzeczeńu się prawa do wniesienia odwołańa przez ostatnia ze stron PostęPowania ,

decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127 par.l iZKpa).
2. uzystanió ponvolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót

budówlany"i prry zabytku wpisanlłrn do rejestru zabytków nie zwalnia z obowiązku
uzyskaniapozwolenia na budowę albo zg}oszenia, w przypadkach określonych przepisami

Prawa budowlanego.

z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora

zab}rtków podlega karze pienięZnej w Ęvsokości od 500 do 500 000 zł (art.107d.2).

4. Zgodńe z art.47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabYkami wojewódzki
konserwator zabytków moze wznowić postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o

którym mowa w art. 36 ust.l, a następnie zmienić je lub cofnąó w drodzę decyĄi,jeżeli w
trakcie wykonywaniabadń, prac, robót lub innych dzińń określonych w pozwoleniu
wystąpiły nowe fakty i okoliczrrości, mogące doprowadzić do uszkodzeńalub zńszczeńa
zabytku.

J.

z gr. wlrlkopolrllcao woiewódzktrgo
, Kortrerwolors Zńńków

*rĄil'flgĘ rzata Mikolajczak
Eńtaanik Delegałułg w Lecznie



,. Załącznlk:

Projekt budowlany - 4 egz.

Otrąymuię:

\JDom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznńska 5, 64-020 Czempiń
ala
KWKW

Zwalnia się z opłaty skarbowej - zgodnie z art.1 plc- 3

ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej
(tekst jedn.Dz.U, Nr. 225, poz.l635)
S tarszy sp ecj alista Katarryna Wacławska

Sprawę prowadzi
st. specj. Katatzyna Wacławska
tel. 65 529 93 83, wew. 13.


