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 I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  
podciśnieniowej w ul. Orlej w m. Kajetany, gm. Nadarzyn 

 
 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1.1.Umowa z Inwestorem. 
1.2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa 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 geotechnicznych warunków posadowienia do zrealizowanego projektu 

budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Nadarzynie i 
Strzeniówce” autorstwa mgr Andrzeja Kłysa, upr. CUG 060061, oprac. marzec 2005r. 

1.5.Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. 

1.6.Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego gm. Trawniki. 
1.7.Protokół z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 
1.8.Decyzja zezwalająca na lokalizację rurociągów kanalizacyjnych w pasie dróg 

gminnych 
1.9.Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP. 
1.10. Wytyczne dostawcy technologii. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej w ul. Orlej w m. Kajetany, gm. Nadarzyn. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę przewodów kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej ze studniami zaworowymi oraz włączonych do nich odgałęzień 
grawitacyjnych w rejonie południowo-wschodniego krańca ul. Orlej w m. Kajetany.  

Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej włączony będzie do 
istniejącego rurociągu podciśnieniowego.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie działek jn. 
Jednostka ewidencyjna 142105_2 Nadarzyn, obręb 003 Kajetany, dz. nr : 154, 174/1, 
174/2, 174/6, 174/7, 174/8, 174/9, 174/10, 174/11, 174/18, 174/19, 174/20. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 
Kanalizowany obszar położony jest w południowo-wschodnim krańcu m. Kajetany w gm. 

Nadarzyn.  
W m. Nadarzyn zrealizowana została w latach ubiegłych stacja podciśnieniowa 

kanalizacji sanitarnej, która odbiera obecnie ścieki z obszaru miejscowości Kajetany. Posiada 



 

ona niezbędny zapas przepustowości dla przejęcia ścieków z obszaru objętego niniejszym 
opracowaniem.  

Istniejąca w obszarze realizacji niniejszej inwestycji w obrębie m. Kajetany sieć 
kanalizacyjna, z uwagi na duży postęp nowej zabudowy w tym rejonie przewidziana została 
dla możliwości dołączenia odgałęzień dla zapewnienia wymagań socjalno-bytowych 
nowobudowanych domów w tym rejonie. 

Na w/w obszarze i w jego sąsiedztwie zlokalizowana jest: sieć energetyczna napowietrzna 
i podziemna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej, drogi gminne. 
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

 
Projektowany rurociąg podciśnieniowy włączony będzie do istniejącego rurociągu 

podciśnieniowego na działce nr 154 (droga gminna o nawierzchni asfaltowej) w m. Kajetany, 
który odprowadza ścieki do istniejącej stacji podciśnieniowej, która transportuje je za 
pośrednictwem rurociągu tłocznego do gminnej oczyszczalni ścieków. 

Projektowana sieć kanalizacyjna zlokalizowana będzie wzdłuż istniejącej drogi o 
nawierzchni bitumicznej (destrukt) - dz. nr 174/2, 174/11 po działkach do niej przylegających. 

Na działkach nr 174/6, 174/7, 174/20 zlokalizowano studzienki zbiorczo-zaworowe 
betonowe o wym. 1,0m x1,0m x 2,05m (2,55m), do których zaprojektowano sięgacze 
grawitacyjne umożliwiające odbiór ścieków z posesji, przez które przechodzą. Na odcinkach 
grawitacyjnych zainstalowane zostaną studzienki rewizyjne z tw. sztucznego o średnicy 
DN400mm. 

Lokalizację rurociągów w pasie drogowym dróg gminnych, dokonano w uzgodnieniu z  
Gminą Nadarzyn, zarządzającą w/w drogami. 

Lokalizację rurociągów w terenach prywatnych uzgodniono z właścicielami 
poszczególnych posesji. 

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

 
5. Warunki geologiczno-inżynierskie. 
 

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). 

P= 446,5m x 0,16m + 8m x 0,09m + 3 x 1m2 + 118m x 0,16m + 8 x 0,126m2= 95,05 m2 
 



 

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. 
• Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obrębie obszaru podlegającego ochronie 

przyrody zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004r. oraz nie zalicza się do inwestycji 
mogących potencjalnie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. W związku z tym 
nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
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. 2017r., poz. 328). 

 
 
 
Opis sporządził: 
 

   mgr inż. Marcin Podlaszewski 
 
 
 
 
 
 

9. Skrzyżowania z urządzeniami melioracyjnymi. 
 
 Na obszarze realizacji przedmiotowej inwestycji znajdują się urządzenia melioracyjne 
(rów, rurociągi drenarskie). Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej prowadzić w sposób 
zapewniający ochronę istn. urządzeń wodnych przed uszkodzeniem. Roboty prowadzić 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie PGW Wody Polskie, znak 
WA.5.2.434.2633.2019.WD z dnia 15.07.2019r. 






