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I. OPIS TECHNICZNY 

DO KONCEPCJI ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA 
MIEJSCOWOŚCI BRANDWICA, BĄKÓW, JASTKOWICE UL. WAŁOWA GMINA 

PYSZNICA 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej, odprowadzenia 
ścieków z nieskanalizowanych miejscowości północnej części  gminy  : 

1. Bąków ul. Graniczna, Zacisze, Elizy Orzeszkowej 

2. Brandwica ul. Brandwicka, Jana Kochanowskiego, Polnej, Władysława Reymonta, Mikołaja 
Reja, Wałowa, Isep. 

3. Jastkowice ul. Wałowa. 

Ścieki odprowadzone zostaną do istniejącej oczyszczalni ścieków za pomocą systemu wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej w miejscowości Jastkowice w ulicy Wałowa a następnie przez 3 kolejne przepompownie w 
m. Jastkowice ul. Wałowa,   w m. Chłopska Wola ul. Mickiewicza i Bukowa do istniejącej  oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej przy ul. Bukowej w Chłopskiej Woli.. 

Zakres inwestycji i rozwiązań projektowych dotyczy: 

- sieci i kanalizacji sanitarnej – kanały główne, 

- pompownie główne. 

Opracowanie wykonano na mapach 1:10 000 oraz 1:2 000. 

2. Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa na opracowanie koncepcji.  

3. Materiały wykorzystane w opracowaniu  

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, 

- Wytyczne techniczne projektowania oraz opracowania dotyczące projektowania kanalizacji 
wiejskich, 

- Mapa sytuacyjnych w skali 1: 2 000, 

- Mapy topograficznej do 1:10 000. 

- Dane zebrane podczas wizji lokalnej w terenie, 

- Projekty budowlane budowy oczyszczalni ścieków w Chłopskiej Woli, sieci kanalizacji 
sanitarnej m. Chłopska Wola i Jastkowice . 

- Ustalenia z Zamawiającym 

- UCHWAŁA NR XXXVII/214/2017 RADY GMINY PYSZNICA z dnia 10 listopada 2017 r. w 
sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017- 2020 z 
perspektywą do roku 2024”Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Gmina jest zwodociągowana i sukcesywnie rozbudowywana w miarę potrzeb i próśb 
mieszkańców.   Woda do istniejącej sieci wodociągowej z ujęcie komunalnego znajdującego się w 
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miejscowości Pysznica, dzielnica Podborek. Wody te ujmowane są poprzez trzy studni głębinowe: 
S-1A, S-2A, S-3A oraz awaryjną S-4 z utworów czwartorzędowych, zasoby eksploatacyjne 
wynoszą 120 m3 /h. Pobrana woda trafia na stację uzdatniania wody składającą się z: - budynku 
stacji uzdatniania wody, - dwóch zbiorników na wodę, - dwóch odstojników bezodpływowych, - 
trzech odstojników o średnicy, - pompy wód popłucznych, - zbiornika chłonno – odparowującego. 
Wydajność ujęcia wody wynosi średnio dobowo Qśr.dob =1 425 m3 /d, maksymalnie rocznie 
Qmax.rocz = 520 000 m3 /rok 

W roku 2004 oddano do eksploatacji oczyszczalnię ścieków w miejscowości Jastkowice o 
przepustowości Qśr.dobowe = 325 m3/dobę. W roku 2010 została ona zmodernizowana, po 
modernizacji jej przepustowości wynosi Qśr.dobowe = 931 m3/dobę Oczyszczalnia ścieków w 
Jastkowicach to zblokowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia oparta na procesie 
recyrkulacji osadu czynnego z pełną nitryfikacją i denitryfikacją oraz chemiczną redukcją fosforu. 
W skład oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia i obiekty technologiczne: - studnia 
z sitem pionowym, - pompownia ścieków surowych, - wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego, - 
punkt zlewny ścieków, dowożonych samochodami asenizacyjnymi ze zbiornikiem retencyjno - 
uśredniającym, - zbiornik i pompowania osadu nadmiernego, - stacja reagentu PIX, - stacja 
mechanicznego odwadniania osadu z urządzeniami systemu Draimad – Tekoag. Oczyszczone 
ścieki odprowadzane są do rzeki Bukowa w km 1+850 (brzeg lewy) w miejscowości Jastkowice. 
Dotychczas zrealizowano 77,20 km sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjną posiadają sołectwa: 
Pysznica, Jastkowic, Chłopska Wola. Koniecznym jest jeszcze wykonanie sieci kanalizacyjnej w 
pozostałych miejscowościach.  

Ścieki sanitarne z pozostałych gospodarstw domowych odprowadzane są do 
bezodpływowych zbiorników ścieków , skąd winny być wywożone okresowo do gminnej 
oczyszczalni ścieków. Jak wynika z obserwacji nie zawsze tak bywa. 

4. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji 

Niezbędnym czynnikiem rozwoju gminy jest zapewnienie jej mieszkańcom dostępu do 
świeżej wody i odprowadzenie nieczystości w tym ścieków sanitarnych . Gmina Pysznica stawia 
na rozwój turystyki ( lokalizacja w otulinie lasów Janowskich), rozwój małych rodzinnych 
ekologicznych gospodarstw a w szczególności zapewnienie mieszkańcom wysokich warunków 
wypoczynku w zdrowym środowisku . Jednym z warunków   jest czyste środowisko tj: czysta 
woda, gleba i pozbawione przykrych zapachów powietrze. 

Ścieki surowe wprowadzane do środowiska powodują jego degradację, a zatem 
niezbędnym jest rozbudowa systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych . 

Ponadto niezbędne staje się osiągniecie w perspektywie czasowej odpowiedniego efektu 
ekologicznego związanego z lokalizacja gminy na terenach objętych „Naturą 2000tj.: Uroczyska 
Lasów Janowskich, Lasy Janowskie i Dolina Dolnego Sanu. 

Zgodnie z uchwałą nr XXXVII/214/2017 rady gminy Pysznica z dnia 10 listopada 2017 r. 
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica na lata 2017- 2020 z 
perspektywą do roku 2024”Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków celem programu 
ochrony środowiska jest między innymi poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych  
poprzez sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do niej istniejących 
budynków. 
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5. Bilans ścieków  

5.1. Dane wyjściowe i obliczenia ilości ścieków 

W obliczeniach uwzględniono ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstw domowych. 
Szczegółowe obliczeniowe ilości ścieków sporządzono na podstawie  danych otrzymanych od UG 
w Pysznicy. 
Zgodnie z ustaleniami i zakresem inwestycji w bilansie nie uwzględniono ścieków pochodzących 
od inwentarza zwierzęcego oraz mycia pojazdów mechanicznych. 
W bilansie ścieków założono 100% szczelność kanalizacji i perspektywę 30%. 
Bilans ścieków liczony jest na przepływ z ilości gospodarstw przy założeniu ,że jedno 
gospodarstwo zamieszkuje 4 osoby ,które dziennie produkują 80l ścieków. W bilansie 
uwzględniono również ilości ścieków dla miejscowości kanalizowanych w późniejszym etapie.  

Zgodnie z danymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r 
w sprawie określenia przeciętych norm zużycia wody przyjęto: 
- dla gospodarstw domowych w okresie docelowym – 80dm3/M/d, 
- współczynniki Nd = 1,4 oraz Nh=2,0. 

 

W oparciu o powyższe ustalenia obliczono spływy ścieków dla miejscowości Bąków : 

162– liczba mieszkańców objętych.  

QdŚr . = 162 *80                         QdŚr.= 12 960 [l/d]   

QdMax. = QdŚr .x Nd  

QdMax. = 12 960 x 1,4    QdMax. = 18 144 [l/d] 

QhMax. =  QdMax. / 24 x Nh  

QhMax. = 18 144 / 24 x 2,0  QhMax. = 1 512 [l/h] = 0,42  [l/s] 

Uwzględniono 30% zapasu na nieprzewidziane sytuację i perspektywę 

QhMax. = 0,55[l/s] 

 

W oparciu o powyższe ustalenia obliczono spływy ścieków dla miejscowości Brandwica: 

816– liczba mieszkańców objętych.  

QdŚr . = 816 *80                         QdŚr.= 65 280 [l/d]   

QdMax. = QdŚr .x Nd  

QdMax. = 65 280 x 1,4    QdMax. = 91 392[l/d] 

QhMax. =  QdMax. / 24 x Nh  

QhMax. = 91 392/ 24 x 2,0  QhMax. = 7 616 [l/h] = 2,11  [l/s] 
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Uwzględniono 30% zapasu na nieprzewidziane sytuację i perspektywę 

QhMax. = 2,75[l/s] 

W oparciu o powyższe ustalenia obliczono spływy ścieków dla miejscowości Jastkowice 
ul.Wałowa: 

12*4= 88– liczba mieszkańców objętych.  

QdŚr . = 88 *80                         QdŚr.= 7 040 [l/d]   

QdMax. = QdŚr .x Nd  

QdMax. = 7 040 x 1,4    QdMax. = 9 856[l/d] 

QhMax. =  QdMax. / 24 x Nh  

QhMax. = 9 856/ 24 x 2,0  QhMax. = 821 [l/h] = 2,11  [l/s] 

Uwzględniono 30% zapasu na nieprzewidziane sytuację i perspektywę 

QhMax. = 0,22[l/s] 

 

 
Wykaz mieszkańców ujętych w sieć tłoczno-grawitacyjną północnej części Gminy 

Pysznica w m. Brandwica i Bąków. 
L.p. Miejscowość Liczba mieszkańców Ilość nieruchomości  

1. Brandwica  816 218 
2. Bąków 162 55 
3. Jastkowice ul. Wałowa 88 12 
SUMA 978 273 
 

6. Opis koncepcji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do istniejącej sieci 

Uwzględniając wykonaną sieć kanalizacji i  oczyszczalnie  ścieków sanitarnej  zlokalizowana w 
miejscowości Jastkowice przy rzece Bukowa, która jest odbiornikiem ścieków , oraz położenie 
kanalizowanych wsi wobec ww układu projektuje się odprowadzić ścieki sanitarne do jednej 
oczyszczalni ,wykonanej dla aglomeracji Pysznica -Jastkowice. Ścieki z miejscowości Bąków, 
Brandwica i ul. Wałowej m. Jastkowice doprowadzone zostaną do oczyszczalni poprzez układ 
sieci z włączeniem w m. Jastkowice. Ścieki z miejscowości trafią  do oczyszczalni poprzez układ 
sieci z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Jastkowicach. 

Uwzględniając ilości ścieków doprowadzanych obecnie do oczyszczalni rozbudowa sieci nie 
będzie konieczna. 

  Ze względu na konfigurację terenu , intensywność i rozłożenie na programowanym terenie 
zabudowy, projektuje się kanalizację grupową , strefową w której występują charakterystyczne 
układy kanalizacyjne tj: grawitacyjny, pompowo – tłoczny. Ww  sposoby odprowadzenia ścieków 
– systemy, powiązane będą ze sobą. 
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Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej  obejmuje swoim zasięgiem część następujących 
miejscowości: Pysznica, Jastkowice, Chłopska Wolę, Sudoły. Pozostałe miejscowości nie są 
skanalizowane w tym Bąków i Brandwica a w/w są jedynie częściowo skanalizowane. 

 

7. Sieć kanalizacyjna wytyczne projektowe. 

Projektowany zasięg przestrzenny kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych pokrywa się 
zasięgiem z obszarem objętym w Studium Uwarunkowań i kierunki Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy. 

W projektowanym układzie kanalizacji sanitarnej za główne wyznaczniki należy przyjąć :  
 - możliwość skanalizowania wszystkich budynków,  
 - dopuszczalne zagłębienie kanalizacji nie przekraczające 6,0 m  
Pompownie ścieków zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych, z dobrym dojazdem. 

Uwzględnić zasilanie pompowni z istniejącej sieci energetycznej. Konfiguracja terenu, uzbrojenie 
podziemne, zmuszają do zastosowania grawitacyjno-ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej. 
Przewody kanalizacyjne grawitacyjne. 

System rur kanalizacyjnych Ø 160 do Ø 200 wykonane będą z rur SN o wytrzymałości ≥ 8 kN/m² i 
średnicy nominalnej z kompletnym zestawem dodatkowych elementów o wzmocnionych 
ściankach (znormalizowany stosunek wymiarów SDR 34) . System charakteryzuje się dużą 
stabilnością, wysokim bezpieczeństwem i łatwością w montażu. Przy podanych średnicach rury 
mają gładkie zakończenia (bosy koniec), a kształtki są wyposażone w dwie lub trzy mufy. Dzięki 
konstrukcji obejmujące podwójną mufę i kształtkę o średnicy nominalnej DN/OD 160 – 200 
uzyskuje się nieprzesuwalny kanał.  

Przewody kanalizacyjne ciśnieniowe. 

Ścieki z przepompowni do studni rozprężnych doprowadzane będą rurociągami tłocznymi z rur  o 
średnicy  75,90,110,125,160. Rury wykonane w całości z materiału klasy PE100, odporne na 
skutki zarysowań i naciski punktowe (np. Atofina XSC50), wykonane w technologii jedno – lub 
trójwarstwowej (w wersji trójwarstwowej z warstwą ochronną z zewnątrz i od środka rury o 
grubości min 25%, warstwy połączone molekularnie). Nie wymagające obsypki i podsypki. 
Średnice do fi. 75 w technologii monolitycznej, średnice od fi. 90 w technologii trójwarstwowej. 
W przypadku rur jednowarstwowych ścianka rury powinna być jednorodna w swej strukturze 
wewnętrznej w całej masie, zewnętrzna średnica powinna być zgodna z normatywnym 
typoszeregiem dla rur klasy PE100 (możliwość stosowanie standardowego sprzętu bez 
dodatkowych zabiegów i procesów) i rozwiązanie powinno zapewniać takie same parametry 
wytrzymałościowe na całej długości przewodu (strefy zgrzewu). 

Studzienki systemowe  315, 425, przepływowe i połączeniowe. 

Projekt przewiduje zabudowę studzienek z tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo. 
Studzienki te proponuje się na trasie kolektorów i przykanalików do kolektorów. Konstrukcja 
studzienki oparta jest na możliwości łączenia ze sobą różnych elementów. Studzienka składa się z 
kinety przelotowej lub zbiorczej, rury wznoszącej, pokrywy teleskopowej lub włazu ze stożkiem 
betonowym. Specjalnie wyprofilowane dno kinety o optymalnym kształcie i łagodnej powierzchni 
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spływu gwarantuje bardzo dobrą charakterystykę hydrauliczną. Kineta wyposażona jest w 
uszczelki gumowe, montowane fabrycznie w kielichach oraz na połączeniu z rurą wznoszącą. 
Uszczelnienie to chroni przed eksfiltracją ścieków do gruntu oraz przed infiltracją wód gruntowych 
do kanalizacji. Rurę wznoszącą stanowi gładka, bezkielichowa rura kanalizacyjna  o średnicy 315 
mm lub 425mm. Pokrywa teleskopowa jest zintegrowanym elementem stanowiącym połączenie 
rury teleskopowej z włazem żeliwnym. Każdy teleskop wyposażony jest w profilowany pierścień 
gumowy – manszetę uszczelniającą, umożliwiającą elastyczne połączenie rury teleskopowej z rurą 
wznoszącą. W zależności od natężenia ruchu kołowego należy zastosować odpowiednie pokrywy: 
klasa wytrzymałości B – 12,5T – niewielkie natężenie ruchu kołowego: chodniki, place 
klasa wytrzymałości D – 40T – duże nasilenie ruchu kołowego: drogi, podjazdy. 
W terenach zielonych typu: trawniki, zieleńce należy zastosować stożki betonowe i włazy żeliwne. 
Włazy żeliwne opierają się na pierścieniach odciążających. 
Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych każdą studzienkę należy wyposażyć w betonowy, 
prefabrykowany pierścień dociążający. 
 Montaż studzienek zgodnie z instrukcją producenta.  
Studzienki kaskadowe wykonać wg rozwiązania systemowego.  

Studzienki systemowe  1000  

 Projekt przewiduje zabudowę studzienek systemowych  1000 w miejscach połączenia  
ciągów kanalizacyjnych. Konstrukcja tych studzienek składa się z trzech podstawowych 
elementów wykonanych z PE, tj. kinety (podstawa studzienki), pierścień dystansowy (tworzący 
komin studzienki) oraz stożka (lub bezpośrednio betonowego pierścienia odciążającego). Stożek 
zmniejsza średnicę studzienki z 1,0 m do 0,6m, tak aby można zastosować zwieńczenie. W skład 
zwieńczenia wchodzi pokrywa żeliwna układana bezpośrednio na stożku lub betonowy pierścień 
odciążający i właz (w zależności od miejsca zabudowy). Poszczególne elementy studni łączone są 
na uszczelkę gumową, która zapobiega przed infiltracją wody gruntowej.  

Studzienki umieszczone w drogach i na poboczach mają być przykryte włazami 
kanałowymi żeliwnymi typu ciężkiego. Studnie znajdujące się we wjazdach na posesje przykryć 
włazami kanałowymi żeliwnymi typu średniego. Włazy żeliwne opierają się na pierścieniach 
odciążających. Wokół płyty nadstudziennej należy bardzo starannie wykonać osypkę i zasypać 
wykop z wymaganym stopniem zagęszczenia, co zapewni trwałe zakotwienie studzienki w 
gruncie.  

Studzienki rozprężne. 

Studzienki do wytracania energii np. : LW 1000 mm prod. Keesel. Wykonana z polietylenu. Do 
zabudowy w ziemi. Projektuje się zabudowę studni rozprężnych o średnicy 1000 mm. z tworzywa 
sztucznego – polietylenu, przystosowanych do pracy w systemie kanalizacji ciśnieniowej. Studnie 
te mają konstrukcję monolityczną, wodoszczelną, wyposażone w nasadę z tworzywa sztucznego o 
regulowanej wysokości i pokrywę żeliwną. 

Armatura napowietrzająco - odpowietrzająca.  

 Na przewodach ciśnieniowych zainstalowano armaturę do odpowietrzania sieci oznaczoną 
symbolami „O”, w najwyższych punktach przewodów. 
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Armatura ta składa się z zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego, armatury odcinającej, 
mechanizmu uruchamiającego i przewodów przyłączeniowych. Armatura umieszczona jest w rurze 
osłonowej z PE, zabudowana bezpośrednio w ziemi i przykryta pokrywą.  

Armatura do płukania. 

Płukanie sieci wykonywane będzie przez armaturę do płukania oznaczoną symbolami „A” 
rozlokowaną średnio, co 200 m, w zależności od długości przewodów ciśnieniowych. Armatura 
winna się składać z dwóch zasuw odcinających , zaworu do płukania umożliwiająca podłączenie 
węża strażackiego dn 50mm. 

W przypadku rurociągów ciśnieniowych krótszych niż 200 m, do płukania ich wykorzystane 
zostaną złącza w przepompowniach. 

8. Pompownie ścieków – wytyczne wykonania pompowni. 

Pompownie  projektuje się w celu wypłacenia kolektorów dla obszarów grawitacyjno – 
ciśnieniowe. Zakładane parametry techniczne i parametry techniczne , przy dostępie do urządzeń i 
rozwiązań ,spełnia wiele porównywalnych typów produkowanych pompowni i pomp. Tren 
pompowni należy ogrodzić utwardzić i zapewnić dojazd z drogi publicznej. 

Opis rozwiązań technicznych pompowni ścieków. 

Proponuje się rozwiązania firmy np.: Instalcompakt, gotowe do montażu pompownie wyposażone 
w komplet urządzeń – pompa firmy Grundfoss+ osprzęt lub pompa każdej innej firmy. 

Pompownie wykonane z kręgów żelbetowych  lub polimerowych, beton B-40 , o przekroju 
kołowym ø 1,2 i 1,5m.Parametry techniczne pompowni , wielkość pompowni  projektować do 
dopływów ścieków wynikających z obsługiwanego obszaru – zlewni. Ze względu na niewielką 
objętość poziomem włączenia i wyłączenia , przyjęte rozwiązanie gwarantuje krótki czas 
przebywania ścieków pompowni, co nie pozwala na rozpoczęcie na niej procesów gnilnych. 

  Zasilanie w energię elektryczną ,zasilanie awaryjne 

Zasilanie pompowni odbywać się będzie z istniejącej sieci napowietrznej eNN. Przy 
przepompowniach przewiduje się postawienie , obok szafek sterowniczych pompowni ,ustawienie 
rozdzielni napowietrznych w których przewiduje się gniazdo wtykowe do podłączenia agregatu 
poprzez przełącznik uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć energetyki. Do każdej 
pompowni przewiduje się możliwość podłączenia przewożonego agregatu prądotwórczego. 

System sterowania i wizualizacji 

Zaprojektowane i istniejące pompownie należy wpiąć w projektowany system wizualizacji. 
Pompownie winny być wyposażone w moduł GSM umożliwiający odczyt sygnałów i sterowanie 
zdalna funkcjami pracy pompowni .   

 



  Strona 10  

Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Brandwica ,Bąków, Jastkowice ul. Wałowa gmina Pysznica 

9. Szacunkowe zestawienie podstawowych kosztów budowy kanalizacji i harmonogram 
finansowania inwestycji 

Obliczenia nakładów rzeczowych i finansowych na realizację przedsięwzięcia przedstawiono w 
załączonych tabelach nr.1. 

Tabele skonstruowano w następujący sposób: 

- Długości rur dla miejscowości w których programuje się kanalizacje przyjęto na podstawie 
wskaźników długość przypadających na jedno gospodarstwo , obliczonych dla podobnych 
kanalizowanych obszarów i miejscowości ( gm. Baranów Sandomierski, gm. Pysznica 
Gnina Bojanów) 

- Ceny jednostkowe przyjęto na podstawie cen skalkulowanych w kosztorysach ofertowych z 
I- III kwartału 2019 roku dla podobnych obiektów realizowanych na terenie województw 
podkarpackiego. 

10. Wnioski i uwagi 

- Podstawowym i decydującym kryterium wyboru rozwiązania technicznego i kolejności 
realizacji przedsięwzięcia oprócz kosztów realizacji i eksploatacji jest czas osiągnięcia 
efektu ekologicznego. 

- Kolejnym warunkiem determinującym zastosowanie rozwiązań i kolejność realizowania 
poszczególnych kanalizacji jest czynnik społeczny, 

- Głównym zagrożeniem mogącym utrudnić wykonanie inwestycji w oparciu o środki 
finansowe pochodzące z programów unijnych może być mała liczba mieszkańców, którzy 
wyrażą akces podłączenia się do kanalizacji lub budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Brak realizacji określonej liczby przyłączy zakładanych w projekcie może 
powodować nie uznanie efektu ekologicznego a za tym idzie cofniecie dotacji z funduszy 
europejskich.  

- Programy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach natrafiają tez na 
problemy dużego zainteresowania w fazie projektowania a znacznie mniejszą w realizacji 
dlatego też proponuje się połączenie tych dwóch faz w jedną realizując program projektuj i 
buduj jednym przetargiem.                                                                  

Opracował: 

 
…………………… 

mgr inż. Adam Szwed 
PDK/0063/POOS/06 
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II. Zestawienie załączonych tabel 

Tabela  nr 1 – Tabela z szacunkowymi zestawieniami kosztów budowy kanalizacji sanitarnej dla   nieskanalizowanej  gminy Pysznica w m. Bąków,  Brandwica ,ul. Wrzosowa w m. Jastkowice.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18   20 28 29 30 31 32 33 34 35 
1. Bąków 162 55 50 2750 0,35 962,50 30 1650 0,15 247,50 330 0,25 82,50       1 45 45,00       0,4 22 
2. Tranzyt Bąków-Jastkowice                     390 0,25 97,5             1 55 55     
3. Brandwica 816 218 50 10900 0,35 3815,00 30 6540 0,15 981,00 1870 0,06 112,20       10 45 450,00       0,6 130,8 
4. Tranzyt Brandwica -Jastkowice                           1300 0,35 455       1 65 65     
5. Jastkowice ul. Wałowa 88 12 50 600 0,35 210,00 30 360 0,15 54,00                      0,6 7,2 
6. Jastkowice ul. Wałowa - Jastkowice                           80 0,35 28       1 65 65     
SUMA 

1066 285   14250   4987,5   8550   1282,5 2590   292,2 1380   483 11   516,6 11 
  

495   160 

Razem koszty realiacji inwestycji [tys. zł.] 7885,20 
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II.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Nr- znak 
1 ORIENTACJA 1:15 000 PT-01

  


