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Uprawnienia budowlane: 
1. mgr inż. Leszek Sprawa  - upr. nr GP-KZ-7342/128/91, UAN-KZ-7342/325/94 - Wojewoda Bydgoski, 
 specjalność: instalacyjno-inżynieryjne sieci i instalacje sanitarne. 
 
2. mgr inż. Anna Sprawa-Berkowicz - upr. nr POM/0055/POOS/12 - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa - Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna, specjalność: do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 
 

STRONA TYTUŁOWA     
 

NR UMOWY: umowa z dnia 15.06.2018. 

INWESTYCJA: Budowa kanalizacji sanitarnej ROD „Tramwajarz” przy ul. Biwakowej 21  w  
Bydgoszczy 
 

ADRES: obręb :  298 Bydgoszcz ,   działka  36/107 
 
RODZAJ 
OPRACOWANIA: 
 

 
Dane do raportu i oceny oddziaływania na środowisko 
 
Karta informacji przedsi ęwzięcia  
dla zadania : Budowa kanalizacji sanitarnej ROD „Tramwajarz” 
przy ul. Biwakowej 21  w  Bydgoszczy 
 

KATEGORIA OBIEKTU : XXVI 

STADIUM: Projekt budowlany  
 

INWESTOR:  
Polski Zwiazek Działkowców  
Rodzinny Ogród Działkowy Tramwajarz 
Bydgoszcz  ul Biwakowa 21 
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1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:  
 

Projekt  zlokalizowany jest w Bydgoszczy przy ul.Biwakowej 21 na terenie ROD Tramwajarz i pasa drogowego. 
W jego skład wchodzi  projektowana kanalizacja grawitacyjna i projektowane przyłącza sanitarne .   
 
Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
 
Zakres projektu obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami: 

 
- proj.kanalizacja grawitacyjna Ø200mm mb 941 
- proj.przyłącza sanitarne Ø160mm mb 853 
       łączna długość projektowanych kanałów 
       i przyłączy 

mb 1794 

 
- proj. przepływomierz umieszczony w 
studzience żelbetowej podziemnej do 
pomiaru ilości przepływających ścieków 
(konstrukcja podobna do wodomierza) 

 
pobór 
mocy 

 
0,010 
kW 

 
 
dane dotyczące działek : 
Zakres oddziaływania przedsi ęwzięcia mie ści si ę w granicach działek 36/107 i 36/109 
 

obręb numer działki właściciel, adres 
 
298 Bydgoszcz 

 
36/107 - ROD Tramwajarz 
 

 
właściciel, adres ,wg wypisu z rejestru gruntów 
 
 

 
 

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich 
wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną: 
 
Projektowane kanały sanitarne z przyłączami zlokalizowano są na terenie ogródków działkowych ROD 
„Tramwajarz” działka 36/107 
 oraz w pasie drogowym  36/109 –włączenie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. 
Sposób użytkowania terenu po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się.  
 
 
3) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka 

istniejącego i planowanego przedsięwzięcia) 
 
Budowa projektowanych sieci prowadzona będzie w technologii tradycyjnej, polegającej na układaniu rur w 
wykopie otwartym.  
Urobek z wykopu składowany będzie wzdłuż wykopu. Rury tworzywowe PVC, z których zbudowane są kanały  
i przyłącza, są całkowicie bezpieczne i szczelne. Wszystkie elementy kanalizacji znajdują się pod ziemią.  
 
Bilans ścieków 
liczba domków 70szt. 
liczba mieszkańców M= 70 x 4 osoby=280osób 
 
-średnie zużycie wody na mieszkańca 
qdś = 0,150 m3/M x d 
 
-średnie zużycie dobowe 
Qśr d = M x qść = 280 x 0,150 m3/M x d = 42,0 m3/d 
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-współczynnik nierównomierności rozbioru dobowego 
Nd = 1,75 
 
-maksymalne zużycie dobowe 
Qdmax = Qd x Nd = 42,0 x 1,75= 73,5 m3/d 
 
-współczynnik nierównomierności rozbioru godzinowego 
Nh = 2,75 
 
-maksymalne zużycie godzinowe : 

slhm
NhdQ

Qh /34,2/42,8
24

75,25,73
24

max
max 3 ==⋅=⋅=  

 
minimalna prędkość przepływu wg.producenta przepływomierzy 

smsm
DN

Q
V /25,0/30,0

10000
34,224,127324,1273

2
≥=⋅=⋅=

 

4) opis ewentualnych wariantów przedsięwzięcia: 

Inwestycja budowana jest na skutek wymogu postawionego przez MWIK Bydgoszcz, ponieważ teren ROD 
Tramwajarz położony jest w strefie pośredniej ujęcia wody Czyżkówko. Skanalizowanie Rod Tramwajarz 
spowoduje likwidację szamb, co uszczelni cały system odbioru ścieków. Wariant niepodejmowania 
przedsięwzięcia byłby bardzo niekorzystny dla środowiska. Przedsięwziecie zapewnia odprowadzenie ścieków 
do kanalizacji sanitarnej. Zapewnia ich dopływ do oczyszczalni ścieków w Fordonie gdzie zostaną profesjonalnie 
zgodnie z obowiązujacymi przepisami oczyszczone. 
 

5) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz 
energii: 

 
Kanały sanitarne nie  wymagają   stałego  zasilania energetycznego,  a  jedynie  zasilania  placu  budowy 
(zasilanie  barakowozu,  oświetlenia itp.)   
Podstawowe materiały niezbędne do realizacji inwestycji to: 
rury PVC kanalizacyjne – ok. 1794m 
wypraski stalowe lub szalowania rozporowe do wykopów 
Jedynym odbiornikiem energii elektrycznej będzie przepływomierz (konstrukcja podobna do wodomierza) 
umieszczony w studzience żelbetowej podziemnej do pomiaru ilości przepływających ścieków. 
 
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 
-0,010 kW 

-dobowe zużycie energii elektrycznej = 0,24 kWh/d 

 

6) rozwiązania chroniące środowisko: 

Nie przewiduje się wystąpienia jakichkolwiek  zagrożeń środowiska w trakcie realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. 
Materiały, z których zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu gwarantują szczelność układów, dzięki czemu  
ścieki z kanału sanitarnego nie będą przedostawać się do środowiska. 
Przyjęta technologia prowadzenia prac – wykonywanie wykopów w szalunkach pionowych ograniczy się do 
szerokości wykopów czyli 1,0m . 
 

7)  rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko, w tym: 

 

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych: 

W trakcie budowy nie będą powstawać ścieki ani inne szkodliwe substancje, które mogłyby być odprowadzane 
do środowiska.   
 

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

W trakcie realizacji i po zakończeniu inwestycji nie będą powstawać ścieki technologiczne  
 

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych 
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Wody opadowe jak dotychczas będą wsiąkać do gruntu. 

 

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami 

odpady nie powstają 

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń 

przepływomierz (konstrukcja podobna do wodomierza) umieszczony w studzience żelbetowej podziemnej do 
pomiaru ilości przepływających ścieków. 
-szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 
-0,010 kW 

 

7) możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Nie występuje 

 

9) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 
92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
(np. NATURA 2000) 
 
Na omawianym terenie nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znacznego oddziaływania przedsięwzięcia. 
Odziaływanie w chwili wykonywania prac montażowych ograniczy się do działki 36/107, na której są ogródki 
działkowe ROD Tramwajarz  oraz działki 36/109 - pas drogowy , gdzie następuje włączenie do istniejącej 
studzienki kanalizacyjnej. Materiały, z których zaprojektowano sieci uzbrojenia terenu gwarantują szczelność 
układów, dzięki czemu media nie będą przedostawać się do środowiska. 
W trakcie prowadzonych prac nie będą emitowane do powietrza atmosferycznego żadne zanieczyszczenia 
mogące stanowić uciążliwość dla otaczającego środowiska. Zanieczyszczenia emitowane przez maszynę do 
wykonania wykopu oraz środki transportu będą ograniczone do najbliższego rejonu prowadzonych prac. Hałas 
związany z prowadzonymi  pracami  nie spowoduje przekroczenia  wartości  dopuszczalnych .Tym samym 
zakres oddziaływania na środowisko będzie znikomy.  

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w granicach działek 36/107 i 36/109. 
Projektowane kanały sanitarne z przyłączami i przepływomierz ścieków zdaniem projektanta nie wymagają 
sporządzania raportu oddziaływnia na środowisko .  
 

 
 

Mitygacja zmian klimatu i adaptacja 
 
Konsekwencją zmian klimatu jest coraz częstsze występowanie i większe natężenie zdarzeń ekstremalnych. 
Należą do nich powodzie, susze, burze, nawalne deszcze i fale upałów. Może to powodować lawiny śnieżne, 
osuwiska i pożary lasów. Działania łagodzące nie są w stanie zatrzymać zmiany klimatu. Zmiany powodują 
odczuwane skutki zmieniających się warunków klimatycznych.  
Na terenie objętym inwestycją i zasięgiem jej oddziaływania mogą powstawać susze, burze, nawalne deszcze, 
fale upałów i pożary lasów.  
Nie występują powodzie, ponieważ nie jest to teren zalewowy. Ze względu na ukształtowania terenu nie 
występują lawiny śnieżne i osuwiska.  
Z uwagi na to, że jest to obiekt podziemny usytuowany około 1,5m poniżej poziomu terenu, odporny jest na 
susze, burze, nawalne deszcze i fale upałów, lawiny śnieżne i osuwiska. 
 
Adaptacja polega na przystosowaniu i działaniach w celu ograniczenia szkód i wykorzystania możliwości 
wynikających ze zmian klimatu. Działania adaptacyjne w przypadku tej inwestycji ma charakter rzeczowy 
polegający na zastosowaniu odpowiednich materiałów – rur , wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym. 
Inwestycja nie jest obarczona efektem zewnętrznych gazów cieplarnianych i emisji gazów cieplarnianych. 
Nie istnieje problem zastosowania alternatywnych gazów cieplarnianych.  
Nie ma potrzeby rozważania alternatywnych rozwiązań dotyczących mniejszego zużycia węgla, emisji związków 
węgla, mniejszej emisji gazów cieplarnianych, rozwiązań opartych na źródłach odnawialnych. 
Ze względu na specyfikę inwestycja nie jest podatna na zagrożenia wynikające ze zmian klimatycznych i 
prognozowanymi zmianami klimatu. 
Ze wzgledu na wymogi narzucone przez MWIK Bydgoszcz inwestycja jest jednowariantowa. 
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Projekt w połączeniu ze zmianami klimatu nie będzie miał wpływu na klimat.  
Zmiany klimatu nie wpłynęły na lokalizację projektu. 
Przedsięwzięcie w postaci kanalizacji z przyłączami jest odporne na zmiany klimatu,  środowiska i wpływu 
parametrów klimatycznych, w tym związanych z klęskami żywiołowymi. Przedsięwzięcie jest odporne na 
powyższe oddziaływania w czasie trwania całego jego cyklu życia.  
Nie ma zagrożenia od potencjalnych efektów synergii między zmianami klimatu i innymi kwestiami 
środowiskowymi.  
Kanalizacja wraz z przyłączami wspiera funkcje ekosystemu poprzez ochronę środowiska polegającą na 
odprowadzaniu ścieków komunalnych szczelnymi rurociągami do sieci miejskiej i dalej na oczyszczalnię 
ścieków. 
Długofalowy charakter skutków zmian oraz ich tendencja do kumulowania się w czasie przemawia na korzyść 
projektowanej kanalizacji. Brak budowy kanalizacji powodowałby podtrzymywanie istniejącego stanu. Istniejące 
nieszczelne szamba powodują zatruwanie gleby i wód podziemnych , co prowadzi do degradacji środowiska. 
Proponowane przedsięwzięcie nie zakłada zmiany sposobu użytkowaniu gruntów i nie będzie wiązało się ze 
wzrostem zapotrzebowania na energię. Jest to kanalizacja grawitacyjna. 
Nie występują pośrednie emisje gazów cieplarnianych zwiazne z inwestycją lub wynikające z jej obsługą. 
Inwestycja jest odporna na negatywne skutki zmian klimatycznych, zmienność klimatu oraz zdarzenia 
ekstremalne. 
 
 
Etap projektowania. 
 
Projekt jest od początku sprecyzowany. Pomogło to zredukować techniczne, finansowe i społeczne ryzyko w 
późniejszych etapach projektu. Powoduje to maksymalizowanie wartości zamierzonej.  
Na skutek wymogu postawionego przez MWIK Bydgoszcz ochrony strefy pośredniej ujęcia wody Czyżkówko 
podjęto działania w kierunku zaprojektowania i budowy kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami na terenie 
ROD Tramwajarz.  Inwestycja budowana jest, ponieważ teren ROD Tramwajarz położony jest w strefie ochrony 
pośredniej ujęcia wody Czyżkówko. Skanalizowanie Rod Tramwajarz spowoduje likwidację szamb, co uszczelni 
cały system odbioru ścieków. 
ROD Tramwajarz rozumie potrzebę włączenia obecnej i przyszłej odporności na klimat do projektu, oraz 
obowiązki, z których musi się wywiązać się w tej kwestii. Rozumie, że wykonane usługi oraz materiały muszą 
być odporne na klimat. 
Rozpoznał technologie i związane z nimi projektowanie dotyczące tego obszaru, aby ewentualne działania 
adaptacyjne mogły zostać przewidziane na wczesnym etapie.  
Rozważa zmieniające się rodzaje ryzyka klimatycznego, które mogą wpłynąć na wybór technologii oraz wybrał 
te, które są odporne na obecne zróżnicowanie klimatyczne, jak również na potencjalne zmiany klimatu w 
przyszłości. Liczy się z szacunkiem kosztów na tą inwestycję. 
Określił podatności na klimat i rodzaje ryzyka związane z projektem i inwestycją. Wziął pod uwagę sposób 
wykonania projektu, dostępność i jakość materiałów, miejsce realizacji projektu, koszty ekonomiczne 
operacyjne, prawne , zarządzania, koszty środowiskowe i społeczne. 
Wariant zgodny z potrzebami sprowadza się do dopuszczalnego ryzyka klimatycznego a praktycznie do braku 
tego ryzyka. 
Zmiany środowiskowe i społeczne projektu na klimat nie mają negatywnego wpływu na klimat. Nie prowadzą do 
konfliktów związanych z zasobami wodnymi i wpływają korzystnie na środowisko i społeczną efektywność 
projektu prowadząc do systemowej kontroli odpływu ścieków do sieci miejskiej i oczyszczalni ścieków. Nie mają 
negatywnego wpływu na opady deszczu jak i opady deszczu nie maja wpływu na kanalizację.  
Główne czynniki zmienne, klimatyczne takie jak :roczne średnie temperatury powietrza, średnie opady deszczu, 
prędkość wiatru, wilgotność, promieniowanie słoneczne przyjmuje sie na poziomie miasta Bydgoszcz. 
Na skutek wymogu postawionego przez MWIK Bydgoszcz ochrony strefy pośredniej ujęcia wody Czyżkówko 
należy wybudować kanalizacje sanitarną z przyłączami. 
Wskutek powyższego ukierunkowania analiza krytycznych progów projektowych na przyszłe zmiany klimatu 
sprowadza sie zatem do kanalizacji i przyłączy. Krytycznym komponenetem projektu może być matariał, z 
którego wykonane są rury i jakość wykonania kanalizacji. Z uwagi na atesty jakości producentów rur jak i 
kilkudziesięcioletnia tradycja kopania wykopów i układania w nich rur nie stwarza takiego zagrożenia. Zatem ten 
próg nie należy uznawać jako krytyczny. 
Srodowiskowe i społeczne zmiany spowodowane zmianami klimatycznymi nie wpływają na projekt. Zmieniające 
się warunki klimatyczne nie wpływają też na efektywność realizacji projektu w wymiarze środowiskowym i 
społecznym. Również w tym kontekście projekt nie wpływa na zmiany klimatu. Ryzyko społeczne i 
środowiskowe sprowadza się do poziomu zerowego a zatem poziomu akceptowalnego. 
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Etap przetargu i budowy  
 
Ostateczny zestaw działań adaptacyjnych projektu do zmian klimatu i odporności nie jest konieczny. Działania 
dotyczące adaptacji oraz odporności, na które ma zostać wydane pozwolenie na budowę ograniczają się do 
zastosowania materiałów z certyfikatami jakości dopuszczającymi do obrotu i zostaną włączone do projektu 
budowlanego i wykonawczego. Staną się zobowiązaniem kontraktowym do określonego wykonania projektu.  
SIWZ zawierać będzie zakres wymagań dla wykonawców . Będzie wykazywać, że obecne i przyszłe ryzyka 
związane z klimatem zostały poddane ocenie.  
 
Etapy „funkcjonowanie” 
 
W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania kanalizacji zgodnie z zaplanowanym okresem trwałości, należy 
przedsięwziąć dokonywać stałych przeglądów i kontroli, co pozwoli sprawdzić czy zapewniają zakładany cel. 
Regularne monitorowanie zaalarmuje właściciela kanalizacji o potrzebie modyfikacji wdrożonych działań 
adaptacyjnych, jeżeli będzie to wynikało z obserwacji. 
 
 
8) Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
 
Projektowane kanały sanitarne, przyłącza kanalizacyjne wykonane są z materiałów wymienionych powyżej w punkcie „A”. 
Zastosowane rury oraz studzienki kanalizacyjne będą posiadać certyfikat jakości ISO 9002. Rury, studzienki kanalizacyjne 
gwarantują bezwzględną szczelność oraz odporność mechaniczną na obciążenia dynamiczne ruchu  kołowego 40T. 
Kanalizacja nie będzie miała szkodliwego wpływu na środowisko gruntowo-wodne i nie będzie uciążliwa dla otoczenia. 
Oddziaływać będzie krótkotrwale tylko w trakcie jej budowy. 
Zakres oddziaływania wszystkich projektowanych obiektów mieści się w granicach działki,  
na której będą posadawiane i nie wymagają ustanowienia strefy uciążliwego oddziaływania.     
 
Zasięg leja depresji powstałego w wyniku odwadniania wykopów mieści sie w granicach działki 36/107. Wody 
gruntowe z odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót odprowadzane  
będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej na co jest zgoda Miejskich Wodociągów  i Kanalizacji  
w Bydgoszczy. Miejsce zrzutu oznaczone na mapie - studzienka wg.projektu AQARYS - istn. kanalizacja sanitarna. 

 
 

1.0.Stan prawny terenu 
Projektowane kanały sanitarne z przyłączami zlokalizowane są na terenie ROD Tramwajarz gm.Bydgoszcz.  
Właściciel-użytkownik działki jest jednocześnie inwestorem. Wykaz działek, właścicieli oraz adresy podano w Tabeli nr1. 
 
Tabela nr1. 

Obręb Nr działki Działka ujęta w 
Decyzji o warunkach zabudowy 

Właściciel 
działki 

1 2 3 4 
    
298 Bydgoszcz  36/107 Decyzja o warunkach zabudowy miasto Bydgoszcz,  

Polski Związek Działkowców 
 
 
9) Opis techniczny kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
 
1.0. Przedmiot i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn. Budowa kanalizacji sanitarnej ROD „Tramwajarz” przy ul. 
Biwakowej 21  w  Bydgoszczy 
Zakresem niniejszego projektu objęto: 

1. kanały grawitacyjne ø200x5,9mm PVC-U, klasy T=8kN/m2  , które będą odprowadzać ścieki sanitarne do 
istniejących kanałów sanitarnych, o łącznej długości L=941 m. 

2. przyłącza kanalizacyjne ø160x4,7mm PVC, klasy T=8kN/m2 do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż trasy 
projektowanego kanału sanitarnego, o łącznej długości L=853m. 
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2.0. Charakterystyka terenu inwestycji 
 
2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
 Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie ROD Tramwajarz - działka 36/107 miasto 
Bydgoszcz, Polski Związek Działkowców 
Kanalizacja przebiega w ciągu pieszym o nawierzchni ziemnej. Działka nie posiada planu zagospodarowania 
przestrzennego. Aktualne zagospodarowanie przedstawiają podkłady mapowe w skali 1:500. 
 
 
3.0. Warunki geotechniczne i odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót 
 
Na przeważającej części inwestycji występują grunty piaszczyste. W pozostałym zakresie występują grunty gliniaste. 
Poziom wody gruntowej kształtuje się poniżej projektowanej kanalizacji. Tylko na krótkich odcinkach dochodzi do dna 
wykopu. Szczegółowa dokumentacja geotechniczna znajduje się u inwestora. Na podstawie wyników badań podłoża 
gruntowego wynika, że na terenie objętym inwestycją występuje druga kategoria geotechniczna przy prostych warunkach 
gruntowych. 
 
 
3.1. Określenie zasięgu leja depresji powstałego w wyniku odwadniania wykopów 

Dla określenia maksymalnego zasięgu leja depresji, jaki powstanie w trakcie projektowanych robót 
odwodnieniowych przeprowadzono obliczenia wg wytycznych literaturowych 

Dane wyjściowe do obliczeń : 

Współczynnik filtracji gruntu dla piasków drobnych :  

k = 2,5 x 10-2 cm/s = 21,6 m/d 

     Przebieg projektowanej sieci pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:1000 – Rys. nr 1 

 

Zasięg depresji Rg wyznaczono z wzoru Sichardta dla grupy studzien 

Rg= r0 + 10 x s x kd 
0,5, gdzie 

r0  - = 0,25 Lu   -  Lu – długość liniowego ujmowania wody,  Lu=20m 

s – wymagana depresja = 0,30m 

kd – współczynnik filtracji (21,6 m/d) 

Zasięg leja depresyjnego 

Rg=0,25 x 20m + 10 x 0,30m x 21,60,5 = 18,94m 

 

3.2. Określenie ilości wody gruntowej  z odwodnienienia wykopów odprowadzonej do kanalizacji sanitarnej.  

    Ilość wód gruntowych dopływających do wykopu  i tym samym odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej określono ze 

wzoru:      

Q100 =  a  x  k  x  s 

gdzie Q100– dopływ wody na 100 mb wykopu w m3/h 

a- współczynnik przyjmowany w granicach 1-3 i zależny od wartości współczynnika filtracji gruntu oraz 

długości odwadnianych odcinków wykopu – dla prostych warunków przyjęto wartość a = 1 

k – współczynnik filtracji  = 21,6 m3/d 

s – wymagana depresja w wykopie s= 0,30m 

 

- Dopływ wody na 100 mb wykopu 

Q100 = 1 x 21,6 x 0,30 = 6,48 m3/h 

- Dopływ wody na 110 mb wykopu 

Q110 = 1,1 x Q100= 1,1 x  6,48 m3/h = 7,13 m3/h 

Dopływ wody w ciągu  8 godzin wyniesie 
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Q8h = Q110 x 8h = 57 m3/ 8h 

 

Wskaźnikowo  na 1mb wykopu w ciągu 8 godzin wynosi : 

Q1mb =  Q8h : 110mb = 57 m3/8h  : 110mb = 0,52 m3/8h x 1mb 

Zatem ilość wody dopływającej do wykopu i odprowadzanej podczas „dniówki” na odcinku 20m wyniesie : 

Q20 = Q1mb  x 20mb = 0,52 m3/8h x 1mb  x  20mb = 10,36 m3/8h = 0,36 l/s 

Przy wykopach o głębokości 1,2-1,5m dzienna wydajność ułożenia rurociągu wyniesie około 20mb / 8h. 

Czas trwania robót na odwadnianym odcinku przy układaniu rurociągów  20mb/dzień wyniesie : 

T= 110m : 20mb = 5,5 dniówki,  przyjęto T= 6 dni 

 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
    Podpis wnioskodawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


