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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego  Budowy rowu retencyjnego i kolektora 

kanalizacji deszczowej w ulicy Osadniczej  w Ostrowie Wielkopolskim 

 
1. Dane ogólne. 
     

1.1.  Inwestor:    „WODKAN”  Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji  S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ulica 

Partyzancka 27, 63-400  Ostrów Wielkopolski  

 
1.2.  Podstawa  opracowania:   umowa określająca zakres dokumentacji. 

Do opracowania wykorzystano następujące materiały: 

-    Decyzję Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o    

środowiskowych uwarunkowaniach znak WOS. ROS. 

6220.7.2015 z dnia 25.08.2016r  z częściową zmianą   

wg. decyzji  znak WGS.ROS.6220.4.2017r z dnia 

05.09.2017r. 

-   Operat wodno prawny na odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych z terenu Miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego od ul. Reymonta do ul. Osadniczej, 

wzdłuż ulicy  Osadniczej i ul. Torowej poprzez zbiornik 

retencyjny do rzeki Ołobok  

  

                             -     Program ogólny kanalizacji deszczowej dla miasta      

                                   Ostrowa  Wielkopolskiego z 2010r  

 warunki techniczne do projektowania rowu retencyjnego 

w rejonie ul. Osadniczej oraz kolektorów deszczowych 

w ul. Osadniczej na odcinku od projektowanego rowu 
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retencyjnego do ul. Limanowskiego w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

 plan sytuacyjno – wysokościowy w skali  1 : 500 

 uzgodnienia z zainteresowanymi Stronami 

 wiercenia inżynierskie gruntu 

 wizje lokalne 

 normy przepisy branżowe. 

 
1.3.  Przedmiot i zakres opracowania. 

 W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

                  -    budowa  rowu retencyjnego w rejonie ul. Osadniczej na terenie 

działek o  numerach 88/1 i  88/3 obręb 0008 Ostrów 

Wielkopolski o całkowitej długości 250,0m 

                 -   budowa zastawki betonowej o świetle 1,5 m na Strudze 

Ostrowskiej w miejscu rozdziału spływu wód na jej dalszy bieg 

oraz na retencyjny zbiornik przy ul. Torowej. 

                  -    budowa  kolektora  deszczowego  o średnicy 2x Ø1200 mm w ul. 

Osadniczej o długości 277,5m. 

2. Warunki gruntowo – wodne. 

W poszczególnych otworach wiertniczych występują zróżnicowane warunki 

gruntowo – wodne począwszy od namułów, poprzez  nasypy, piaski drobne z 

domieszką humusu. 

Przeciętne, średnie przekroje gruntu są następujące: 

0,00 – 0,20m -  namuły 

0,20 – 0,60m -  nasypy 

0,60 – 2,00m - piasek drobny  i średni z domieszką humusu 

2,00 – 4,00m    - piasek średni z domieszką części organicznych 
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Zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na rzędnej 124,80 do 125,60 m npm   

– w zależności od pory roku. 

 
3. Rozwiązania projektowe.                                                                              

W ramach realizacji przedsięwzięcia projektuje się  na Strudze Ostrowskiej 

w km 0+542   zastawkę  betonową o świetle 1,5 m, która ma za zadanie 

rozdzielenie miarodajnych spływów wód  Strugi Ostrowskiej  na jej dalszy 

bieg w ilości 0,5 m3/s  i na retencyjny zbiornik wyrównawczy w ilości 8,0 

m3/s. 

    Projektowana zastawka ma również za zadanie zachować wymagany                

przepływ nienaruszalny w ujściowym odcinku cieku. 

 Zastawkę należy posadowić na płycie betonowej o długości 4,90m i    

zakończyć krawężnikiem betonowym 50x15cm wykonanym na miejscu i     

zabezpieczyć dno cieku materacem siatkowo- kamiennym o długości 2,0m na 

ponurze i 5,0 m na poszurze. Materace siatkowo-kamienne zakończyć z obu 

stron zastawki palisadą z kołków drewnianych Ø10,0-12,0 cm i długości 1,20m.    

Trasę  nowego rowu retencyjnego projektuje się w istniejącej drodze gruntowej, 

do której przylegają tereny z roślinnością  ruderalną . Teren przeznaczony pod 

nowy rów jest praktycznie pozbawiony roślinności. 

Projektuje się rów  o szerokości w dnie 5,0 m, przy nachyleniu skarp 1:1,5. 

Dolną krawędź skarpy należy umocnić kiszką faszynową Ø20cm przy 

długości palików  L= 1,0m. Skarpy rowu projektuje się  umocnić materacami 

siatkowo-kamiennymi  o grubości 0,30m z ułożeniem na geowłókninie. 

Na trasie projektowanego rowu występuje kolizja z istniejącą kanalizacją 

deszczową  z rur betonowych Ø1000,0 mm. 

W celu przejścia istniejącą kanalizacją deszczową z rur Ø1000mm pod dnem 

projektowanego rowu ,należy zmniejszyć  średnicę rury z Ø1000mm na      

2x 600 mm . Odcinki do przebudowy  będą wynosić 25,0 m  i 37,0 m oraz 

należy wykonać 3 studnie połączeniowe. 
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Strugę Ostrowską  oraz projektowany nowy rów retencyjny w miejscu 

rozdziału wód  w km 0+542 do 0+571,tj. na długości 29,0m umocnić dno i 

skarpy materacami z siatkowo-kamiennymi  o grubości 0,50m i wypełnione 

zaprawą betonową. 

Wylot z projektowanego rowu zakończony będzie komorą  nr K14 z 

przyczółkiem żelbetowym z kratą stalową w otworze o szer.2,50m. 

Kratę stalową należy umieścić w ceowniku 65mm. 

W ulicy Osadniczej od komory K14 projektuje się kolektor deszczowy z rur 

2xØ1200mm na długości 277,5 m , włączając go do istniejącego kanału pod 

ul. Limanowskiego i Torową o długości 295,0m z żelbetowych 

prefabrykatów o wymiarach 2,80x2,0m. 

Kolektor deszczowy projektuje się z rur żelbetowych kielichowych typu 

„Wipro” Ø1200mm klasy III.  

W ulicy Osadniczej projektowany kolektor wód deszczowych  i roztopowych  

krzyżuje się  z istniejącą kanalizacją deszczową z rur o średnicy Ø 1000mm. 

W celu uniknięcia kolizji należy zmniejszyć średnicę istniejącego kanału z 

Ø1000mm na 2 xØ600mm oraz wykonać dwie studnie połączeniowe. 

Na projektowanym kolektorze wód  opadowych i roztopowych  projektuje 

się  w odległości nie większej jak 100 m monolityczne komory rewizyjne.  

Projektuje się wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach pochyłych 1:0,6. 

Wykonanie wykopów przewiduje się przy użyciu koparek o poj. łyżki 

0,60m3, a częściowo ręcznie przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla 

wyrównania dna po wykopach mechanicznych. 

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej całą trasę projektowanego 

kolektora deszczowego należy odwodnić igłofiltrami, aby uzyskać stabilne 

podłoże pod montaż kolektora. 

Ze względu na uwarstwienie podłoża gruntowego zaleca się ułożenie 

kolektorów na ławie żwirowej o grubości warstwy 0,20m. 
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  Projektuje się rury żelbetowe  Ø 1200 mm klasy III  z betonu B40 typu 

„Wipro” łączone na kielichy i uszczelki gumowe 

 Na trasie kolektora zaprojektowano komory rewizyjne żelbetowe 

monolityczne dla kontroli drożności rurociągów oraz zapewnienie łatwości w 

czyszczeniu kanału. 

Wszystkie komory przykryte są płytą żelbetową nadstudzienną z włazem 

żeliwnym kasy D bez wentylacji ( komora K11 z wentylacją) ,z wkładką 

gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. 

Zejście do komór odbywać się będzie za pomocą wbudowanych stopni 

włazowych. 

Dla zapewnienia samooczyszczenia się kolektora deszczowego w komorach 

rewizyjnych nie projektuje się osadników a zaprojektowano wyprofilowane 

kinety w dnie komór z betonu klasy B-20. 

Spadki, głębokości, średnice jak i pozostałe parametry techniczne kolektora 

przedstawiono na profilach podłużnych oraz na planie sytuacyjno-

wysokościowym. 

4. Wykonawstwo  robót. 

Trasę kolektora deszczowego wytyczyć zgodnie z planem 

sytuacyjno-wysokościowym zlecając służbie geodezyjnej, a po ułożeniu 

przed zasypaniem dokonać inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. nr 8/75 

poz. 47 ). 

Podczas robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 

podziemne uzbrojenia, jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, 

wodociągi, kanalizacje sanitarną itp. zachowując je w nienaruszonym stanie. 

Prace ziemne w pobliżu miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy 

prowadzić ręcznie zachowując warunki BHP i pod nadzorem 

zainteresowanych służb posiadających uzbrojenie. 

Należy zabezpieczyć miejsca w rejonie prowadzonych robót, a napotkane 

przewody podziemne należy podwiesić. 
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Kolektory układane w wykopach szerokoprzestrzennych – należy zachować 

pochylenie skarp 1:0,6 w gruncie kat. III-IV i pochylenie skarp 1:1 w 

gruntach kat. I-II. 

Roboty należy rozpocząć od istniejącego kanału pod ul. Limanowskiego       

( K10 ) , a następnie układać kolektor deszczowy ze spadkiem 0,8‰ z rur  

żelbetowych  o średnicy 2 x  1200mm na podsypce żwirowej o grubości 

warstwy 20cm. 

Sukcesywnie należy wykonywać komory rewizyjne. Zakończenie kolektora 

deszczowego należy wykonać na komorze nr 14. 

Posadowienie kolektora wykonać zgodnie z projektem zachowując 

prawidłowe spadki i głębokości. 

Po ułożeniu kolektora wykop zasypać gruntem dowiezionym ( wymiana 

gruntu) zagęszczając warstwami, co 30cm, uzyskując wskaźniki 

zagęszczenia podanego w decyzji Zarządcy Drogi. 

Po wykonaniu kolektora deszczowego dokonać odbioru robót zgodnie z 

„Warunkami technicznymi odbioru robót” i poddać próbie szczelności 

zgodnie z normą PN-92/B-10735. 

Następnie należy przystąpić do wykopu rowu retencyjnego o szer. w dnie 

5,0m, przy nachyleniu skarp 1:1,5. Grunt z wykopu należy rozplantować 

na przyległym terenie w lokalnych zaniżeniach , oraz wykonać 

ogroblowanie rowu. 

Dolną krawędź skarpy rowu należy umocnić kiszką faszynową Ø20cm przy 

długości palików L=1,0m, a skarpy rowu należy umocnić materacami 

siatkowo-kamiennymi o grubości 0,30m z ułożeniem na geowłókninie.  

W celu przejścia istniejącą kanalizacją deszczową  z rur Ø1000mm pod 

dnem projektowanego rowu należy zmniejszyć średnicę rury z Ø1000mm na 

2xØ600mm .Odcinki do przebudowy będą wynosić 25,0m i 37,0m oraz 

należy wykonać 3 studnie połączeniowe. 
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Strugę Ostrowską oraz projektowany rów retencyjny w miejscu rozdziału 

wód w km 0+542 do 0+571, tj. na długości 29,0m należy umocnić dno i 

skarpy cieków materacami siatkowo-kamiennymi (gabiony) o grubości 

0,50m i wypełnione zaprawą betonową. 

Mając zachowany przepływ w rowie retencyjnym należy wody deszczowe 

płynące w Strudze Ostrowskiej skierować do przedmiotowego rowu i 

przystąpić do budowy zastawki  betonowej na Strudze.  

Zastawkę należy wykonać wg. typowego projektu opracowanego przez 

Centralne Biuro Studiów i Projektów Wodnych Melioracji w Warszawie, 

jako adaptację  zastawki dokowej b= 1,5m.- rysunki w części graficznej. 

Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi 

dokumentację powykonawczą zgodnie z Prawem Budowlanym.  

 
 
5. Zestawienie komór rewizyjnych na kolektorze deszczowym 2xØ1200mm        
w ulicy Osadniczej w Ostrowie Wielkopolskim 
 
 

 
Nr  komory 

 
Rodzaj komory 

 
Rzędna dna 

komory 

 
Rzędna góry 

włazu 

Rzędna 
istniejącego 

terenu 
1. 2. 3. 4. 5. 

 
K-10 

 
żelbetowa 

 
125,43 

 
129,25 

 
129,25 

 
K-11 

 
żelbetowa 

 
125,53 

 
128,45 

 
128,45 

 
K-12 

 
żelbetowa 

 
125,61 

 
128,50 

 
128,50 

 
K-13 

 
żelbetowa 

 
125,68 

 
128,63 

 
128,63 

 
K-14 

 
żelbetowa 

 
125,70 

 
127,80 

 
127,80 
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6.  Wytyczne do opracowania planu BIOZ. 

Plan BIOZ należy opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U. Nr 120 poz. 1126). 

Podczas wykonywania robót przy Budowie rowu retencyjne przy ul. 

Osadniczej i kolektorów deszczowych 2xØ1200mm w ul. Osadniczej 

występować będą następujące rodzaje robót budowlanych wyszczególnione 

w art.21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 
- każdy pracownik winien posiadać świadectwo lekarskie upoważniające do 

pracy przy robotach ziemnych oraz na wysokościach, 

 
- przy budowie kolektora deszczowego należy używać wyłącznie sprzętu 

bezpiecznego i posiadającego ważne atesty i zezwolenia, 

 
- podczas prowadzenia wykopów o ścianach pionowych powyżej 1,5m 

głębokości należy przewidzieć umocnienie ścian szalunkami ażurowymi 

lub pełnymi, 

 
- w czasie wykonywania prac przy użyciu dźwigu – teren wokół robót należy 

odpowiednio zabezpieczyć, 

 
- w czasie wykonywania robót w drodze o stałym ruchu należy opracować    

„ tymczasowy projekt organizacji ruchu” oraz odpowiednio zabezpieczyć 

wykopy. 
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                                          OPIS 
 

do planu zagospodarowania terenu działek nr 88/3,88/1,89/2 obręb 0008 pod 
rów retencyjny i dz.nr  75/3,89/2 obręb 0008 pod kolektor deszczowy w 
Ostrowie Wielkopolskim. 
 

1). Przedmiot inwestycji. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę   nowego rowu, 

którego trasę projektuje się w istniejącej drodze gruntowej, do której 

przylegają tereny z roślinnością  ruderalną . Teren przeznaczony pod nowy 

rów jest praktycznie pozbawiony roślinności. 

Projektuje się na Strudze Ostrowskiej zastawkę betonową , która ma za 

zadanie rozdzielenie  spływających wód  na dalszy jej bieg oraz na 

projektowany zbiornik retencyjny  przy ul. Torowej. 

Projektuje się rów  o szerokości w dnie 5,0 m, przy nachyleniu skarp 1:1,5. 

Dolną krawędź skarpy należy umocnić kiszką faszynową Ø20cm przy 

długości palików  L= 1,0m. Skarpy rowu projektuje się  umocnić materacami 

siatkowo-kamiennymi  o grubości 0,30m z ułożeniem na geowłókninie. 

Wylot z projektowanego rowu zakończony będzie komorą  nr K14 z 

przyczółkiem żelbetowym z kratą stalową w otworze o szer.2,50m. 

Kratę stalową należy umieścić w ceowniku 65mm. 

W ulicy Osadnicze od komory K14 projektuje się kolektor deszczowy z rur 

2xØ1200mm na długości 277,5 m , włączając go do istniejącego kanału pod 

ul. Limanowskiego i Torową o długości 295,0m z żelbetowych 

prefabrykatów o wymiarach 2,80x2,0m. 

Kolektor deszczowy projektuje się z rur żelbetowych kielichowych typu 

„Wipro” Ø1200mm klasy III  łączonych na uszczelki gumowe. 
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2). Położenie inwestycji. 

Projektowana inwestycja będzie realizowana na działkach  o numerach 

ewidencyjnych  88/3,88/1,89/2 obręb 0008  i  dz.nr  75/3,89/2 obręb 0008         

w Ostrowie  Wielkopolskim.                                                   

 Nie należy zmieniać sposobu użytkowania powierzchni działek sąsiednich. 

3). Informacje dotyczące ochrony środowiska. 

  Budowa zastawki oraz  rowu retencyjnego i kolektorów deszczowych ma za 

zadanie zminimalizowanie natężenia spływu wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki 

Ołobok 

 Na niezbędną wycinkę drzew i krzewów związaną z inwestycją należy uzyskać 

decyzję z  Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Referat 

Ochrony Środowiska. 

Na przedmiotową inwestycję została wydana Decyzja Prezydenta Miasta 

Ostrowa Wielkopolskiego o środowiskowych uwarunkowaniach znak 

WOS.ROS.6220.7.2015 z dnia 25.08.2016r. z późniejszymi zmianami. 

     Projektowany obiekt nie wpływa szkodliwie na środowisko oraz nie 

powoduje negatywnego wpływu na środowisko. 

 

4). Informacje dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

     W razie natrafienia w trakcie robót budowlanych lub ziemnych na przedmiot  

do którego  można mieć przypuszczenie że jest zabytkiem lub obiektem 

archeologicznym, należy   wstrzymać roboty , zabezpieczyć teren i niezwłocznie 

zawiadomić o tym Urząd OchronyZabytków  w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. 

5) Informacje dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i 

komunikacji. 

    Planowana inwestycja nie narusza istniejącego układu komunikacyjnego, a w 

razie umieszczenia  w pasie drogowym (w szczególnych  przypadkach) 

urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
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ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego 

zarządcy drogi. 

    Wszelkie kolizje z istniejącymi sieciami należy uzgodnić na etapie 

projektowania. 

 
                  
                                                                                                                                             
                                                                   

 

 
 


