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I. WSTĘP  
 
1. Dane ogólne 
 
1.1. Inwestor i użytkownik 

    Inwestor: 
     RPWiK w Brzesku Sp. z o. o.  
     ul. Solskiego 13,  
     32-800 Brzesko  
 
  Użytkownik:  
     RPWiK w Brzesku Sp. z o. o.  
     ul. Solskiego 13,  
     32-800 Brzesko  
 
 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania wraz z lokalizacją 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika kontaktowego wody czystej na terenie 

Przepompowni wody w Sufczynie o pojemności ok. 500 m3 na działce nr 298. 

W zakres opracowania wchodzi budowa niniejszego zbiornika z niezbędnym uzbrojeniem oraz 

wymiana w istniejącej Komorze Zasuw, rurociągów technologicznych i armatury, pomostów 

obsługowych a także doprowadzenie kabli elektrycznych zasilających i sygnalizacyjnych, obsyp 

zbiornika i komory zasuw - nawiązujący do istniejących skarp. 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Sufczyn, powiat brzeski, gmina Dębno, jednostka 

ewidencyjna: 120204_2, Obręb: 0012 Sufczyn, na działce nr 298. 

Projekt zawiera również informacje dotyczące sposobu budowy i zabezpieczenia wykopów, 

zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia krzyżującego się z projektowaną infrastrukturą oraz 

zaleceniami powykonawczymi. 

Na projekt składa się część formalno-prawna, opis techniczny projektowanych obiektów, opis 

robót budowlano - montażowych oraz niezbędne rysunki. 

 
2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

- Umowa pomiędzy F.U. Aqueduct a RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. 

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębno 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

- Wizja lokalna w terenie 

- Techniczne rozpoznanie podłoża gruntowego 

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Ustalenia z inwestorem  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. INFORMACJA O OBSZARZE 

ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

A. CZEŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot inwestycji – zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów  

     Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zbiornika kontaktowego wody czystej na 

terenie Przepompowni wody w Sufczynie o pojemności ok. 500 m3 na działce nr 298. 

W zakres opracowania wchodzi budowa niniejszego zbiornika z niezbędnym uzbrojeniem oraz 

wymiana w istniejącej Komorze Zasuw, rurociągów technologicznych i armatury, pomostów 

obsługowych a także doprowadzenie kabli elektrycznych zasilających i sygnalizacyjnych, obsyp 

zbiornika i komory zasuw - nawiązujący do istniejących skarp. 

 

Wykonanie prac budowlanych powinno przebiegać w następującej kolejności: 

a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót 

b) Dokonanie geodezyjnego wyniesienia projektu na gruncie (wyniesienie punktów głównych  

i charakterystycznych pod roboty ziemne i przygotowawcze, sprawdzenie założeń projektowych 

w terenie) i protokolarne przekazanie wyniesionej trasy wykonawcy robót 

c) Roboty budowlano – montażowe:  

- Jako pierwszy należy wybudować zaprojektowany żelbetowy zbiornik wody V= 500 m3 (Ob.2), 

wykonać rurociągi technologiczne wraz z armaturą, zasilanie elektryczne urządzeń pomiaru 

poziomu i sterowaniem. Po zakończeniu dokonać prób szczelności. 

- Przed przystąpieniem do prac w Komorze Zasuw II - wymiany w niej rurociągów, należy 

wykonać tymczasowe połączenie istniejącego zbiornika (Ob.1) z istniejącą komorą zasuw I, aby 

zapewnić ciągłe dostawy wody dla miasta Brzesko. W celu połączenia istniejącego zbiornika 

(Ob.1) należy ułożyć tymczasowy rurociąg zasilający zbiornik i podłączyć go do króćca 

rurociągu z istniejącej komory zasuw I, który jest wyprowadzony poza ścianę tej komory i 

zaślepiony kołnierzem. 

- Po dokonaniu remontu komory zasuw II, zainstalowaniu w niej rurociągów, armatury ze 

sterowaniem i pomostów obsługowych, można uruchomić projektowany zbiornik (Ob.2), po 

wcześniejszym dokonaniu prób szczelności i dezynfekcji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

d) Prace wykończeniowe i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  

     Miejscowość Sufczyn położona jest w powiecie brzeskim (województwo małopolskie).  

Inwestycja jest prowadzona na terenie należącym do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Solskiego 13 w Brzesku, który jednocześnie jest Inwestorem.  

Teren objęty niniejszym opracowaniem, wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę jak drogi 

dojazdowe, sieć wodociągowa, elektryczna i telefoniczna, kanalizacyjna. Na omawianym terenie 

znajdują się obiekty technologiczne jakimi są: zbiornik kontaktowy wody czystej (Ob.1), komory 
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zasuw I i II, chlorownia, pompownia i budynek techniczno socjalny, ogrodzenie. Wszystkie obiekty 

związane są z funkcją zaopatrzenia w wodę dla miasta Brzeska. 

Istniejąca jak i projektowana zabudowa obiektów kubaturowych i liniowych została uwidoczniona na 

planie zagospodarowania terenu. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu, ukształtowanie terenu i zieleni 

       Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity), na 

omawianym terenie zaprojektowano: 

- OB.2 – Zbiornik kontaktowy wody czystej V= 500 m3  

Pod zbiornik wodociągowy przeznaczono działkę 298 należącą do Inwestora. Rzędne 

istniejącego terenu mieszczą się w zakresie od 238,60 – 242,60 m n.p.m.  

Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej o średnicy zewnętrznej 15,80 m    z obsypem 

dostosowanym do istniejących skarp. Wykonany będzie jako cylindryczny o średnicy wewnętrznej 

15,0 m. Rzędna wywietrzaków stropowych na zbiorniku, które są najwyższym elementem 

projektowanym, wynosi 243,53 m n.p.m. 

- Wymiana w istniejącej Komorze Zasuw II  

 Komora znajduje się na tej samej działce, ma konstrukcję żelbetową z obsypem ziemnym. 

Wymiary zewnętrzne ścian wynoszą 3.8 m x 3.4 m, rzędna nasypu nad komorą wynosi 242,60 m nad 

poziomem morza. 

- Rurociągi technologiczne: 

Podziemne rurociągi DN400 doprowadzające i odprowadzające wodę ze zbiornika 

projektowanego i awaryjny rurociąg ze zbiornika do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. 

Podziemny rurociąg spustowy DN200. 

- Obiekty towarzyszące: skarpy wokół projektowanego zbiornika o wysokości ok. 3.0 m i nachyleniu 

1:1, które będą nawiązane do istniejącego obsypu.  

- Kable elektryczne i zasilające między istniejącymi a projektowanymi obiektami. 

       Szczegóły pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej z projektem zagospodarowania terenu 

(rys.1) oraz rysunkach poszczególnych branż.  

 

Projekt wykonano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

      Wykonanie inwestycji nie przyczyni się do zmian w wykorzystaniu terenu. 

     Realizacja wiąże się z czasowymi utrudnieniami, które będą występować tylko w granicach 

działek Inwestora. Przewiduje się odwóz urobku na miejsce wskazane przez Inwestora. Dostarczanie 

niezbędnych materiałów i sprzętu na budowę będzie się odbywać istniejącymi drogami. W trakcie 

realizacji robót zachowana będzie ciągłość przejazdu i dojścia do posesji. 
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 Ukształtowanie zieleni (teren porośnięty trawą), po uformowaniu obsypu i obsianiu trawą, 

pozostaje bez zmian.  

 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

-Powierzchnia terenu czasowo zajętego pod budowę całej inwestycji wynosi około 478 m2.  

-Powierzchnia działki nr 298, na której zaprojektowano obiekty wynosi 5964 m2. 

-Powierzchnia zabudowy zajęta przez zaprojektowane obiekty wynosi 196,07 m2. 

-Powierzchnia istniejącej zabudowy wynosi 511,85 m2. 

-Powierzchnia istniejących dróg i chodników 725,36 m2. 

-Pozostałe zaprojektowane obiekty na terenie inwestycji stanowią infrastrukturę podziemną. 

-Powierzchnia terenu zielonego po zakończeniu budowy 4812,7 m2.  

 
5. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 

wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie MPZP 

     Lokalizacja inwestycji znajduje się poza terenami wpisanymi do rejestru zabytków. Zgodnie z 

zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, działka 298 znajduje się na skraju 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego – zgodnie z Uchwałą Sejmiku 

Województwa Małopolskiego brak jest zapisów, które uniemożliwiają powstanie niniejszej inwestycji. 

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu dla środowiska oraz zdrowia ludzi.  

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

     Nie dotyczy – teren inwestycji położony jest poza granicami obszarów górniczych. 
 

7. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów 

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, nie powoduje trwałej zmiany 

stosunków wodnych.  

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zalewowymi wg ISOK oraz terenami 

osuwiskowymi wg SOPO. Nie przewiduje się także wycinki drzew. 

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji budowlanych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. 

Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas występowania 

zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie 

wykonywania. Wjazdy na teren budowy należy dokładnie oznaczyć. Ze względu na hałas i drgania 

występujące w czasie wykonywania prac budowlanych, prace te należy wykonać między godziną 6.00 

– 22.00. 
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8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

     Zgodnie z przepisem art. 3 pkt. 20 – ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane jako 

obszar oddziaływania planowanego obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

Przeprowadzona analiza obszaru oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice niżej 

wymienionej działki. Działka jest objęta pozwoleniem na budowę, na które Inwestor posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr ew. 298. 

A. Analiza oddziaływania obiektu budowlanego w zakresie funkcji i wymagań związanych z 
użytkowaniem tego obiektu. 
A.1 Oddziaływanie w zakresie przepisów przeciwpożarowych. 

Zgodnie z projektem budowlanym wszelkie normy i przepisy w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej zostały spełnione.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

A.2 Oddziaływanie w zakresie przepisów sanitarnych. 

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują żadne obiekty objęte strefą ochrony 

sanitarnej.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w zakresie przepisów sanitarnych. 

 

B Analiza oddziaływania obiektu w zakresie jego bryły. 
B.1 Oddziaływanie w zakresie przesłaniania (§13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie). 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie ma żadnych obiektów, na które 

inwestycja mogłaby wywierać wpływ w zakresie przesłaniania. Wysokość i odległość projektowanych 

obiektów od granic z sąsiednimi działkami wyklucza usytuowanie na nich budynków w taki sposób, 

że projektowane obiekty by je przesłaniały. 

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

B.2 Oddziaływanie w zakresie zacieniania (§60 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie).  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji nie ma budynków oświaty  

i mieszkalnych, na które inwestycja mogłaby wywierać wpływ w zakresie nasłonecznienia. Wysokość 

i odległość projektowanych i rozbudowywanych obiektów od granic z sąsiednimi działkami wyklucza 
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usytuowanie na nich budynków w taki sposób, że projektowane obiekty ograniczały by im warunki 

nasłonecznienia.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływy na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

B.3 Oddziaływanie w zakresie zacieniania (§40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie).  

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku nie ma placów zabaw.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

C Analiza uwarunkowań formalno – prawnych, w szczególności wynikających z warunków 
technicznych, które mogą powodować ograniczenia w zagospodarowaniu działek sąsiednich. 
C.1 Odległości od granic działek sąsiednich (§12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie). 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wszystkie odległości od granic działek są większe 

od wymaganych i lokalizacja projektowanych obiektów i budynków nie będzie wprowadzała 

ograniczeń w zagospodarowaniu sąsiednich działek.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

C.2 Lokalizacja miejsc postojowych dla samochodów osobowych (§18 i 19 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

Na terenie inwestycji nie ma konieczności doprojektowania miejsc parkingowych.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

C.3 Miejsce gromadzenia odpadów stałych (§23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie). 

Projekt nie przewiduje dodatkowego miejsca składowania odpadów. 

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

C.4 Lokalizacja studni (§31 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). 

Projekt nie przewiduje lokalizacji studni dostarczającej wodę do spożycia. 
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Inwestycja nie będzie wywierać wpływy na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

C.5 Lokalizacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (§36 i 38 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) 

Nie projektuje się zbiorników na nieczystości ciekłe. 

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

C.6 Istniejący lub projektowany układ komunikacyjny (art.16, 35 ust.3, 38, 39 ust.1, 42, 43 ustawy o 
drogach publicznych). 

Projekt nie zakłada budowy dróg. Na terenie inwestycji funkcjonuje istniejąca droga i plac 

manewrowy, stanowiący wystarczający dostęp do projektowanego zbiornika. Na teren inwestycji 

istnieje wjazd z drogi krajowej nr 94. 

Inwestycja nie będzie wywierała wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

D Analiza wpływu inwestycji na środowisko w kontekście potencjalnego ponadnormatywnego 
oddziaływania na działki sąsiednie  

Brak jest potencjalnych ponadnormatywnych oddziaływań. 

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

E Analiza oddziaływania inwestycji na występujące w obszarze oddziaływania obiektu, 
uzasadnione interesy osób trzecich, w tym na zapewnienie dostępu do drogi publicznej (art.5 ust. 
1 pkt 9 PB). 
E.1 Oddziaływanie na działki sąsiednie poprzez ograniczenie lub pozbawienie nieruchomości dostępu 
do drogi publicznej. 

Inwestycja nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej sąsiednich działek i nie będzie 

wywierać wpływy na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

E.2 Oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie poprzez ingerencję w ustanowione na rzecz tych 
nieruchomości służebności gruntowe. 

Realizacja inwestycji nie ograniczy żadnych tego typu uprawnień i nie będzie wywierać wpływy 

na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

E.3 Oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie poprzez możliwe ponadnormatywne immisje np. wody 
opadowe, uniemożliwienie odbioru fal radiowych i telewizyjnych, prowadzenie uciążliwej 
działalności gospodarczej. 
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Inwestycja nie wprowadzi zakłóceń w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną 

miarę wynikającą z ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia w rozumieniu art. 144 Kodeksu 

Cywilnego. Nie zostaną zakłócone panujące stosunki wodne i nie nastąpi naruszenie stanu wody 

gruntowej. Wody opadowe tak jak dotychczas będą rozprowadzone na teren zielony. 

 Nie stwierdzono także ryzyka uniemożliwienia odbioru fal radiowych i telewizyjnych na terenach 

przylegających.  

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie. 

 

E.4 Oddziaływanie w związku z sąsiedztwem z terenami kolejowymi 

Inwestycja znajduje się w odległości większej niż 10m od granicy obszaru kolejowego i większej 

niż 20m od osi skrajnego toru zgonie z ustawą z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. 

U. 2003 Nr 86 poz. 789) wraz z późniejszymi zmianami. 

Inwestycja nie będzie wywierać wpływu na tereny sąsiednie w tym zakresie oraz nie stwierdzono 

ograniczenia wynikającego z w/w rozporządzenia na zaprojektowane zagospodarowanie terenu. 

 

E.5 Oddziaływanie w związku z sąsiedztwem z terenami leśnymi 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na tereny leśne. Nie stwierdzono ograniczeń 

wynikających z zapisów MPZP jak i ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych i 

leśnych” (tj. Dz. U. 2015 poz. 909) oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. „o lasach” (tj. Dz. U. 2014 

poz. 1153), które ograniczałyby zagospodarowanie na działkach przeznaczonych pod inwestycję. 

 

9. Dane wynikające ze specyfiki obiektu 
      

Dla niniejszej inwestycji zostały przeprowadzone badania geologiczne i geotechniczne. 

 
 
 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys.1. Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

A.OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne 
parametry techniczne. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposób dostosowania 
do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

     Zamierzeniem objętym projektem budowlanym jest wykonanie: 

- OB.2 – Zbiornika kontaktowego wody czystej V= 500 m3  

 Zbiornik żelbetowy o pojemności czynnej około 500 m3 o średnicy zewnętrznej 15,8 m i 

obsypem ziemnym o nachyleniu 1:1. Wykonany jako cylindryczny – jednokomorowy o średnicy 

wewnętrznej 15,0 m. Wysokość zbiornika ponad teren istniejący i projektowany wynosi około 2,65 m 

(bez obsypu). Głębokość całkowita pod terenem około 1,75 m. Strop zbiornika również żelbetowy, 

obsypany ziemią do rzędnej 242,60 m n.p.m. 

Przeznaczeniem obiektu jest gromadzenie wody uzdatnionej w czasie, który zapewni odpowiednio 

długi kontakt z chlorem w celu dezynfekcji przed zasilaniem istniejącej sieci wodociągowej dla miasta 

Brzesko. Zaprojektowany zbiornik będzie drugim tego typu zbiornikiem na terenie inwestycji, 

pełniącym tę funkcję. 

Zbiornik jest wyposażony w rurociągi: 

Dopływowy i odpływowy – dla umożliwienia napełniania i cyrkulacji wody i jej ciągłej wymiany w 

komorze wodnej i dalej transportu do sieci wodociągowej poprzez istniejącą pompownię. Rurociągi 

połączone są z istniejącymi rurociągami o tym samym przeznaczeniu. 

Spustowy – przewód spustowy umieszczony tak, aby umożliwić spust grawitacyjny wody z komory 

zbiornika w razie konieczności całkowitego opróżnienia celem kontroli, czyszczenia, dezynfekcji czy 

remontu. Rurociąg połączony jest z istniejącym rurociągiem o tym samym przeznaczeniu.  

Szczegóły rozwiązań zbiornika znajdują się w dalszych rozdziałach oraz w części rysunkowej. 

 

- Wymiany w istniejącej Komorze Zasuw II 

 Komora również, ma konstrukcję żelbetową z obsypem ziemnym. Wymiary zewnętrzne 

ścian wynoszą 3.8 m x 5.8 m, rzędna nasypu nad komorą wynosi 242,60 m n.p.m. Głębokość 

całkowita pod terenem 2.35 m. Strop jest żelbetowy z włazem wejściowym i wentylacją. Nie ma 

konieczności remontu tych elementów. 

 Wewnątrz komory zainstalowane zostaną nowe rurociągi i armatura technologiczna 

służąca do prawidłowego funkcjonowania zbiorników i ich obsługi. Wymienione zostaną również 

stalowe pomosty obsługowe wewnątrz komory. Dodany będzie drugi wywietrzak.  

Ściany wewnątrz komory powinny zostać odczyszczone. 

 Szczegóły rozwiązań komory znajdują się w dalszych rozdziałach oraz w części 

rysunkowej. 
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Instrukcja użytkowania: 

[oznaczenia zgodne ze schematem technologicznym - rys.T1] 

• Zwierciadło max w komorze nowego zbiornika (Ob.2) zaprojektowano na poziomie 241,40 m n.p.m. 

czyli na takiej samej rzędnej jaką projektowano w roku 1968 dla istniejącego zbiornika (Ob.1). 

Zwierciadło awaryjne jest na rzędnej 241,45 m n.p.m., wtedy woda zaczyna się wlewać do przelewu 

awaryjnego. Czyli przy rzędnej 241,40 m n.p.m. przepustnica na dopływie musi zostać zamknięta 

(MOV2.2), aby nie dopuścić do przelewania się wody. 

Jednocześnie gdy otwarta jest przepustnica MOV2.1 woda dopływać będzie również do istniejącego 

zbiornika. 

 Aby przepustnice z napędem elektrycznym reagowały na zmiany zwierciadła w komorach, 

zaprojektowano pomiar poziomu wody poprzez sondy hydrostatyczne i awaryjnie poprzez pływaki. 

• Przepustnice na rurociągach spustowych (MOV1.3, MOV2.3) muszą być zamknięte podczas 

normalnej eksploatacji. Przepustnice te mogą zostać otwarte przez operatora gdy zaistnieje potrzeba 

odprowadzenia osadów dennych lub całkowitego opróżnienia komór. 

• Przepustnice (MOV1.1, MOV2.1) będą otwarte lub zamknięte w zależności, z którego zbiornika 

dyspozytor będzie chciał czerpać wodę.  

Do monitorowania poziomu zwierciadeł w Ob.2 służyć będzie sonda hydrostatyczna (LIT2.1) oraz 

awaryjnie pływaki (LSL2.1; LSH2.1). W istniejącym zbiorniku (Ob.1) wymieniona zostanie sonda 

(LIT1.1) i pływaki (LSL1.1; LSH1.1) na nowe. 

UWAGA:    Aby zbiornik istniejący i nowo zaprojektowany mogły pracować równocześnie czyli 

jako tzw. „naczynia połączone”, rurociągi doprowadzające wodę do komór zbiorników (wypływy 

wewnętrzne) muszą być zainstalowane na tych samych poziomach (rzędnych n.p.m.). Na tych samych 

rzędnych muszą być również zainstalowane przelewy awaryjne. 

Pełny opis sterowania poszczególnych urządzeń zawarto w branży elektrycznej i AKPiA. 

 

- Rurociągi technologiczne zewnętrzne: 
  

 Przelew awaryjny: 

Rurociąg podziemny Ø400 PVC-U SDR41 (SN4) łączący Ob.2 z istniejącą kanalizacją deszczową 

(poprzez istniejącą studnię SD), o łącznej długości 7,0m. 
  

 Zasilający i odprowadzający wodociągowy: 

Rurociąg podziemny pomiędzy projektowanym zbiornikiem (Ob.2) a istniejącą Komorą Zasuw II, 

Ø406,4 x 3,0mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, zasilający wodą z chlorem zaprojektowany 

zbiornik wody czystej i jednocześnie opróżniający go, o łącznej długości 5,0m. 
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 Spustowy: 

Rurociąg podziemny pomiędzy projektowanym zbiornikiem (Ob.2) a istniejącą Komorą Zasuw II, 

Ø219,1 x 3,0mm ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika, 

o łącznej długości 2,0m. 

 

- Kable elektryczne zasilające i sygnalizacyjne, oświetlenie i monitoring terenu: 

Obiekty wyposażone zostaną w zasilanie energetyczne i sterowanie według Branży Elektrycznej i 

AKPiA. 

 Ponieważ Inwestycja znajduje się na terenie funkcjonującej infrastruktury zasilania w 

wodę, charakter zaprojektowanych obiektów nawiązuje do otaczającej zabudowy i nie zmieni w 

sposób znaczący krajobrazu, w którym zbiornik i pompownia działają od lat i wpisały się w otoczenie. 

 

2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

      Projektowaną inwestycję ze względu na prostą i jednorodną budowę geologiczną podłoża 

gruntowego należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej wg § 4 ust.3 pkt. 2 Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  

Może wystąpić konieczność szalowania i odpompowywania wody z wykopów.  

Według normy PN -81/B – 03020 głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m p.p.t.  

 
Na podstawie danych z wykonanych badań geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla 

projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia kwalifikuje się jako proste. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze względu na stwierdzone proste warunki gruntowo – wodne 

oraz ze względu na charakterystykę inwestycji przyjmuję II kategorię geotechniczną. 

 
3. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 
niepełnosprawne 

     Omawiane obiekty nie wymagają działań związanych z zapewnieniem warunków do korzystania 

przez osoby niepełnosprawne. 

4. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi  
 
4.1. Trasy zaprojektowanych sieci 

     Trasy instalacji zewnętrznych wytyczone są po działkach Inwestora.   

     Szczegóły pokazano na mapie zagospodarowania terenu. 
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4.2. Włączenie do sieci istniejącej  

    Miejscem włączenia zaprojektowanego rurociągu awaryjnego jest istniejąca studzienka kanalizacji 

deszczowej oznaczona jako SD.  

 Podłączenie rurociągów dopływowego, odpływowego i spustowego należy wykonać w 

istniejącej Komorze Zasuw II poprzez połączenia kołnierzowe.  

Szczegóły uwidoczniono w części rysunkowej. 

 

4.3. Skrzyżowania i kolizje na trasie projektowanych sieci 

     W miejscu skrzyżowań z udokumentowanymi przewodami podziemnymi danego terenu, roboty 

ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 

Na terenie działki mogą znajdować się również podziemne przewody niezinwentaryzowane. Takie 

przewody należy umieścić w dokumentacji powykonawczej.  

     W miejscu skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi przewodami podziemnymi należy 

przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na ich dokładne zlokalizowanie 

sytuacyjne i wysokościowe i o ile zajdzie potrzeba należy skorygować trasę projektowanych sieci. 

Roboty prowadzić zgodnie z normami branżowymi sposobem ręcznym. Skrzyżowania należy 

wykonać pod nadzorem administratora sieci. 

4.3.1. Skrzyżowanie z siecią elektryczną i telefoniczną 

     W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych oraz teletechnicznych należy wykonać wykopy 

kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać zgodnie  

z normą PN – 76/E-05125 a na odsłonięte kable należy założyć rury ochronne PVC dwudzielne Ø110, 

typu Arot A110PS, o długości 3,0 m lub 5,0 m w zależności od kąta skrzyżowania.  

W strefie napowietrznych linii elektrycznych oraz teletechnicznych nie wolno wykonywać robót 

sposobem mechanicznym. 

4.3.2. Skrzyżowanie z istniejącą siecią 

     W miejscu występowania skrzyżowania sieci istniejących z projektowanymi należy przed 

przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na dokładne zlokalizowanie sytuacyjne i 

wysokościowe istniejących przewodów, i o ile zajdzie potrzeba należy skorygować trasę rurociągów. 

Roboty prowadzić zgodnie z normami branżowymi wyłącznie ręcznie. Skrzyżowania należy 

wykonywać pod nadzorem administratora sieci. 

 

4.4. Wykopy 

     Realizacja inwestycji wymaga czasowego zajęcia terenu robót, którego powierzchnię oszacowano 

na 478 m2 w obrębie działki Inwestora tj. 298.  

Przewiduje się odwóz urobku z wykopu na miejsce wskazane przez inwestora.  
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     Wykopy należy wykonać zgodnie z polskimi normami.  

Dostarczanie niezbędnych materiałów i sprzętu na budowę będzie się odbywać istniejącymi drogami.  

4.4.1. Zabezpieczenie i obudowa wykopów 

     Zaleca się zastosowanie następujących rodzajów zabezpieczeń ścian wykopów:  

− Dla głębokości do 2,0m przewidziano typową obudowę skrzyniową (max parcie ziemi 18.6 

kN/m2) lub inną o podobnych parametrach wytrzymałościowych dopuszczona do stosowania w 

budownictwie. 

− Dla wykopów liniowych o głębokości od 2,0 do 3,70 m proponuje się zabezpieczenie ścian 

typową obudową pogrążalną (max. parcie ziemi 22.0 kN/m2) lub innej o podobnych parametrach 

wytrzymałościowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

− Dla wykopów pod komorę i zbiornik oraz głębszych niż 3,7m zaleca się zabezpieczać ścianę 

wykopu ściankami szczelnymi typu Larssena. Zaleca się wykonanie ścianki szczelnej typu „Z”. 

Profile należy zagłębić w gruncie poprzez wibrowanie lub wbijanie. Nie wolno dopuścić do 

spiętrzenia wód podziemnych spowodowanych wykonaniem ścianki szczelnej. Projektant dopuszcza 

schemat statyczny ścianki jako wspornikowy (po przedstawieniu dokładnych obliczeń), jednak zaleca 

się kotwienie obudowy wykopów. Ścianka szczelna po zakończonych robotach budowlanych i 

zasypaniu powinna być usunięta. 

Wykonawca może zastosować inne typy zabezpieczeń pod warunkiem spełnienia warunków 

wytrzymałościowych na założone max parcie ziemi, lub posiadanie świadectwa dopuszczenia do 

stosowania dla określonych głębokości wykopów. 

       

UWAGA! 

      Badania geologiczne wykonano w pewnych odległościach otworów badawczych od siebie. Podają 

one parametry i warunki w gruncie w danym miejscu. Na etapie projektu nie ma możliwości 

zlokalizowania wystąpienia wkładek, soczewek itp. Miejscowych zmian rodzajów gruntu i jego 

parametrów, oraz poziomów występowania wody. Dlatego zobowiązuje się Kierownika Budowy  

i Inspektora Nadzoru do bieżącego oceniania stanu faktycznego podłoża gruntowego.  

 

4.4.2.Odwodnienie wykopów na czas budowy 

     W przypadku pojawienia się wody gruntowej lub przedostania się wody deszczowej  

w przeprowadzonych wykopach, przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą drenażu lub  

w miejscach mocniej nawodnionych za pomocą igłofiltrów. 

Drenaż wykonać z rurek drenażowych z PVC Ø 100 ułożonych w warstwie żwiru o grubości 20 cm, 

po jednej stronie wykopów, ze spadkiem równym projektowanemu spadkowi. Układanie drenażu 

rozpocząć od najniższego miejsca danego odcinka wykopu, gdzie jednocześnie buduje się studzienkę 

zbierającą, z której odpompowuje się napływającą wodę. Wodę ze studzienek zbierających jak  
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i igłofiltrów należy odprowadzić przy pomocy pomp do istniejących rowów odwadniających lub 

kanalizacji. 

Należy zabezpieczyć wykop przed napływem wód opadowych do wykopu. Obudowa wykopu 

wyniesiona ponad poziom terenu oraz usypanie gruntu ze spadkiem 5% (od krawędzi wykopu  

na zewnątrz). 

 

5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych  
 
5.1. Zbiornik V= 500 m3 - Ob.2  
 
5.1.1. Opis wyposażenia zbiornika 

      Zgodnie z opisem w poprzednich rozdziałach, zbiornik zaprojektowano jako jednokomorowy.  

Pojemność robocza (czynna) komory wynosi około V= 500 m3.  

Zbiornik zasilany będzie rurociągiem Ø406,4 x 3,0mm ze stali minimum 1.4301. Rurociąg wody do 

komory zbiornika będzie ułożony nad dnem i wyprowadzonymi do góry. Odpływ wody z komory 

odbywać się będzie rurociągami Ø406.4 x 3mm z przeciwległej części komory. 

Zaprojektowano również spust i przelew awaryjny ze zbiornika. Spust odbywać się będzie z rząpi 

komory (tzw. bagienka) rurociągiem Ø219,1 x 3,0mm ze stali min. 1.4301. Przelew awaryjny Ø406,4 

x 3,0mm stal min. 1.4301 usytuowany przy ścianie, 5cm nad górnym zwierciadłem wody w zbiorniku.  

 Wewnątrz zbiornika (Ob.2) będą zamontowane: sonda hydrostatyczna (LIT2.1) do ciągłego 

pomiaru poziomu zwierciadeł oraz awaryjnie pływaki (LSL2.1; LSH2.1) jako zabezpieczenie. 

Rurociągi montowane w zbiorniku należy wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpornej minimum 

1.4301 i mocować za pomocą podpór również ze stali minimum 1.4301. Szczegóły rozwiązań 

pokazano w części rysunkowej opracowania.  

W celu zapewnienia obiegu powietrza nad zwierciadłem wody w komorach, zaprojektowano 

w stropie wywietrzaki o konstrukcji zabezpieczającej przedostawanie się do wnętrza opadów 

atmosferycznych. 

W celu wejścia do komór zbiornika zlokalizowano w stropie trzy włazy. Ze względu na 

wysokość wewnętrzną zbiornika, pracownik musi być opuszczany na dół na szelkach i przy asekuracji 

dwóch innych pracowników zgodnie z przepisami BHP.  

 

5.1.2. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja zbiornika 

      Próbę szczelności zbiornika należy wykonać po zakończeniu robót budowlanych  

i instalacyjnych. Zbiornik powinien być nie zaizolowany i oczyszczony z odpadków i gruzu. Tłuste 

plamy oraz wycieki oleju z maszyn budowlanych należy usunąć rozpuszczalnikiem  

i przemyć gorącą wodą z szarym mydłem. Cały zbiornik należy przepłukać silnym strumieniem wody. 

Próbę szczelności zbiornika należy przeprowadzić równocześnie z dezynfekcją. Dawka chloru na 1m3 

powinna wynosić 4g, co przy pojemności V= 500 m3 daje zapotrzebowanie chloru 2,0 kg.  
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Do dezynfekcji należy użyć podchlorynu sodu NaClO o stężeniu handlowym 14,5%.  

Po zakończeniu dezynfekcji należy uruchomić spust i dokonać zrzutu wód zużytych przez warstwę 

węgla aktywnego i dodatkowe rozcieńczenie. Do dechloracji i rozcieńczania można wykorzystać 

studzienkę SD, którą należy wypełnić w odpowiedni sposób węglem aktywnym ziarnistym 

”Carbopol” Z–3. 

 

5.2. Istniejąca Komora Zasuw II 

Komora zasuw to obiekt o rzucie poziomym prostokątnym, zlokalizowany pomiędzy 

istniejącym a projektowanym zbiornikiem. Wymiary zewnętrzne to 3,8 x 3,4 m i wysokość bez 

obsypu 2,5 m  powyżej wywłaszczonego poziomu terenu. Wyposażenie komory stanowić będą 

rurociągi technologiczne (wymienione na nowe) z armaturą odcinająco – sterującą (średnice i rodzaj 

armatury przedstawiono na rysunkach szczegółowych). W środkowej części zaprojektowano wymianę 

pomostu obsługowego do armatury. Istniejące zasuwy w komorze zostaną wymienione na 

przepustnice z napędami elektromechanicznymi. Napędy będą wyposażone w system zabezpieczający 

przed zawilgoceniem i zamarzaniem. 

Rurociągi technologiczne oraz armaturę w komorze zasuw zamocować należy za pomocą 

podpór typowych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz bloków betonowych podporowych. 

Wentylację w pomieszczeniu zaprojektowano jako system wentylacji grawitacyjnej, 

Pomieszczenie w rozumieniu przepisów, nie jest przeznaczone do stałego ani czasowego pobytu ludzi. 

 

5.3. Rurociągi 

      Przelew awaryjny należy wykonać z rur PVC wykonanych z litego materiału PVC-U SDR41 

(SN4) o średnicy Ø400. Stosowane rury muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe. 

System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu 

z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną, montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara 

– celem uniknięcia infiltracji i eksfiltracji.  

Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze 

sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta  

(ze względu na różnice w tolerancji wykonania).  

 Rurociągi wewnętrzne i pomiędzy obiektami zaprojektowano ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 

(min. 1.4301) o średnicach Ø406.4, Ø219.1 x 3mm, jako spawane ze szwem. Odcinki rur i kształtek 

będą łączone poprzez spawanie natomiast połączenia rur z armaturą należy wykonać przez 

zastosowanie wywijak i kołnierzy luźnych przetłaczanych PN10 z przekładką z uszczelek do połączeń 

kołnierzowych z atestem do stosowania do wody pitnej. 

Rury i kształtki ze stali muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury i kształtki muszą 

być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta  

(ze względu na różnice w tolerancji wykonania). 
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 Wszelkie czynności spawalnicze wykonywane w trakcie produkcji lub montażu wykonywać  

zgodnie z wymaganiami normy PN-78/M-69011 i PN-87/M-69008. Wszystkie złącza spawane 

wykonywać w taki sposób, by po połączeniu ich powierzchnia była gładka i równa, i nadawała się do 

pomalowania. Wszystkie opiłki usunąć, a ostre nierówności dokładnie wyrównać (wygładzić). 

Spawanie rurociągów wykonywać metodą TIG. Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle 

czystej i wysokiej jakości.  

 Badania spawów wykonywać międzyoperacyjnie, podczas wykonywania instalacji stalowej, a także 

odbiorczo – po zespawaniu instalacji, ale jeszcze przed jej montażem. Spawy badać tak aby nie 

naruszyć ich ciągłości – za pomocą  badań nieniszczących. 

 

5.4. Układanie rur 

     Dno wykopu należy dokładnie wyrównać. W wypadku wystąpienia tzw. „przekopu” – 

nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, wykop należy wypełnić ubitym piaskiem. Rury należy 

układać na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości 20cm. Rury układa się „pod spad”. 

Powierzchnia podsypki powinna być zgodna z zaprojektowanym spadkiem i wyprofilowana  

w obrębie kata 90˚, stanowiąc łożysko nośne dla rurociągu. Ułożony odcinek rury po sprawdzeniu 

prawidłowości spadku i próbie szczelności należy obsypać ręcznie warstwą ochronną z piasku 

sypkiego do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Warstwa ochronna rur powinna być wykonywana 

warstwami o grubości nieprzekraczającej 1/3 średnicy rur i starannie ubijana po obu stronach rury. 

Dopuszcza się stosowanie przesianego materiału rodzimego do obsypki pod warunkiem, że średnica 

ziaren nie przekroczy 20mm, oraz materiał nie będzie zawierał ostrych odłamków. Pozostała cześć do 

zasypania wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia (85 

- 95% wg zmodyfikowanej skali Proctora). 

W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych należy zastosować wymianę gruntu  

na głębokości 85cm pod dnem projektowanych rurociągów – 30cm narzutu kamiennego 

stabilizującego, na to 40cm warstwę żwiru (uziarnienie 5-50mm) „owiniętą” geowłókniną Drefon 

S200. Bezpośrednio pod rurą należy zastosować 20cm podsypkę piaskową (zagęszczenie – 85 - 95% 

ZMP).  

Wszystkie elementy stalowe w gruncie np. kołnierze, odcinki rur, itp. należy zaizolować powłoką 

antykorozyjną. 

Montaż rur wewnątrz obiektów w celu ich stabilizacji należy wykonać przy pomocy obejm na 

podporach, podwiesiach lub konsolach systemowych mocowanych kotwami, w zależności od 

potrzeby - do stropu, ściany lub posadzki.  

 
5.5. Elementy na instalacjach wewnętrznych  
 
5.5.1. Studnie betonowe 

 Zaprojektowano wpięcie przelewu awaryjnego do istniejącej studni kanalizacji deszczowej 

(SD). Zgodnie z rysunkiem technologicznym wpięcie należy wykonać jako kaskadowe, powyżej 
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istniejącego dna. Na króćcu wprowadzonym do studni należy zamontować klapę zwrotną aby tzw. 

powietrze złowonne z kanalizacji nie dostawało się do wnętrza zbiornika. 

 

5.5.2. Bloki oporowe i podporowe 

     Pod armaturą znajdującą się na sieciach przewidziano bloki betonowe stanowiące jej podparcie. 
 

5.5.3. Przejścia szczelne 

Ze względu na zabezpieczenie przed infiltracją i eksfiltracją wody, wszystkie przejścia 

rurociągów i instalacji kablowych przez ściany obiektów żelbetowych, zaprojektowano poprzez 

otwory wiercone (profesjonalnym sprzętem do tego celu). Nie dopuszcza się stosowania tulei na etapie 

zalewania ścian betonem. Przestrzeń pomiędzy wywierconymi otworami a rurami przewodowymi 

uszczelnią dobrane indywidualnie do każdego otworu i rury łańcuchy uszczelniające. 

Szczelność może zapewnić tylko gładka powierzchnia wywierconego otworu, uszczelniona 

prawidłowo zamontowanym łańcuchem. Stosowanie dodatkowych elementów typu tuleja lub 

wykuwanie otworu spowoduje dodatkową drogę ucieczki dla wody. 

Otwory w stropie pod rury wywiewne należy uszczelniać zgodnie z wytycznymi producenta 

wywietrzaków oraz sztuką budowlaną. Nie można dopuścić do przeciekania opadów atmosferycznych 

do wnętrza zbiornika wody pitnej. 

Jeżeli zaistnieje rozbieżność między lokalizacją otworu pomiędzy branżami, należy to zgłosić 

Projektantowi technologii. 

 

5.6. Armatura 

 Dla prawidłowego funkcjonowania obiektów zaprojektowano niezbędną armaturę w tym 

przepustnice z napędem elektrycznym. Dobrana armatura posiada połączenia kołnierzowe PN10, 

certyfikaty i atesty PZH. Montaż armatury musi być realizowany przez zastosowanie betonowych 

bloków podporowych, ewentualnie jeżeli nie ma takiej możliwości należy zastosować inny system 

stabilizacji np. podwiesia systemowe. 

 

5.7. Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe elementów konstrukcyjnych 
obiektów 
 
5.7.1. Materiały, otuliny 
 

• beton B37 (C30/37) W8 F150 – dla płyty dennej, ścian, stropu, słupa i belek, 
• Receptura mieszanki betonowej (C30/37, W8, F150) charakteryzująca się niskim skurczem:  

o cement CEM III/A 42,5N – NA/HSR/LH, 
o kruszywa kopalniane: piasek 0-2mm (35%), żwir 2-8mm (31%),  żwir 8-16mm (34%), 
o woda w betonie - wskaźnik w/c: 0,47, 
o po wbudowaniu mieszankę betonową należy starannie pielęgnować w celu zapewnienia 

optymalnej wilgotności dla prawidłowego przebiegu hydratacji betonu, 
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o recepturę betonu należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Projektantem, 

o stosować się do zaleceń wydanych przez Producenta betonu towarowego. 
• klasa ekspozycji betonu: XC4, 
• wkładki dystansowe do zbrojenia: betonowe, 
• rurki osłonowe do ściągów szalunkowych: beton wibroprasowany, 
• otwory po ściągach należy zaślepić korkami betonowymi (pełne zaślepienie otworu) przy użyciu 

kleju np. epoksydowego, 
• otulina elementów żelbetowych: ściana 40mm, strop (od dołu 35mm, od góry 30mm), płyta denna 

50mm, słup i belki (40mm) 
• skosy w komorach wykonać z betonu B37 (C30/37) W8 F150 zbrojone włóknem 

polipropylenowym w ilości 0,6 kg/m3 mieszanki betonowej, 
• stal zbrojeniowa do betonu A-IIIN (klasa ciągliwości C zgodnie z EC), 
• stal profilowa S235 ocynkowana w klasie C4, 
• stal nierdzewna – konstrukcja włazów, klamr włazowych zastosowanych w komorach lub w 

otworach nad nimi , 
• podest w istniejącej komorze zasuw - ocynkowany ogniowo do klasy C4, 
• śruby i kotwy min. ocynkowane lub nierdzewne (w przypadku montażu elementów z nierdzewnej 

stali stosować łącznik lub kotew nierdzewną), 
• wszystkie użyte materiały muszą spełniać wymagania i normy dla zbiorników wody pitnej. 

 
5.7.2. Fundamenty 

Zaprojektowano zbiornik żelbetowy, który posadowiony jest na płycie fundamentowej gr. 35 

cm z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonej stalą A-IIIN (klasa ciągliwości C), zgodnie z rysunkami 

projektu wykonawczego. Płytę wykonano na podkładzie betonowym C12/15. Pod podbudową 

wykonano warstwę podsypki żwirowo-piaskowej gr. 30cm o wskaźniku Is=0,97. 

Ponieważ teren działki jest prawdopodobnie zmeliorowany, należy podczas wykonywania 

wykopów pod fundamenty zabezpieczyć istniejącą rurę, tzw. „zbieracz”, przed uszkodzeniem. 

Orientacyjny przebieg zbieracza pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. 

 
5.7.3. Płaszcz zbiornika 

Ściany konstrukcyjne zbiornika posadowione są na płycie dennej. Ściany nośne 

zaprojektowano o gr. 40cm, z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonej stalą A-IIIN (klasa ciągliwości C), 

zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. 

 
5.7.4. Płyta przekrycia 

Płytę przekrycia zaprojektowano jako monolityczną podpartą przez ściany zewnętrzne oraz 

belki żelbetowe. Płytę przekrycia zaprojektowano o gr. 15cm z betonu C30/37 W8 F150 zbrojonej 

stalą A-IIIN (klasa ciągliwości C), zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. Spadki na płycie 

wykonuje się poprzez uformowanie płyty betonowej (spadek na zewnątrz zbiornika), nie dopuszcza 

wykonania niecki mogącej powodować zastoje wody.  

 
5.7.5.  Słup i belki żelbetowe 

Belki żelbetowe 350x600mm zaprojektowano jako monolityczne z betonu C30/37 W8 F150 

zbrojonej stalą A-IIIN (klasa ciągliwości C), zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. 
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Słup żelbetowy o średnicy 500mm zaprojektowano jako monolityczne z betonu C30/37 W8 

F150 zbrojonej stalą A-IIIN (klasa ciągliwości C), zgodnie z rysunkami projektu wykonawczego. 

 
5.7.6. Izolacje 
 

• Przeciwwodna i przeciwwilgociowa 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zewnętrzne i wewnętrzne zbiornika należy 

wykonać wg systemu hydroizolacji BASF lub MC Bauchemie np. MC-Flex (projektant dopuszcza 

zastosowanie innego systemu, ale o parametrach nie gorszych niż podany w opisie). 

Izolację poziomą zewnętrzną pod płytą denną wykonuje się na warstwie chudego betonu poprzez 

ułożenie papy termozgrzewalnej gr.5,2mm. 

Izolację pionową zewnętrzną wykonuje się jako ciężką. Elementy żelbetowe należy zagruntować 

powłoką gruntująca PCI Pecimor F, a następnie wykonać izolację ciężką PCI Pecimor 2K. 

Izolację poziomą płyty przekrycia zaprojektowano jako wielowarstwową. Płytę przekrycia od strony 

zewnętrznej należy zagruntować preparatem gruntującym Simplast Primer Szybki grunt SBS. 

Warstwę przekrycia stanowi papa podkładowa Extradach baza 4.0 szybki profil SBS i papa 

nawierzchniowa ICOPAL Graviflex 5,2SBS/GREEN ROOF. Na poziomie płyty przekrycia nie wolno 

dopuścić do powstania niecki mogącej powodować zastoje wody. Całość należy zasypać humusem 

(bez materiałów mogących uszkodzić papę). Izolacje wewnętrzne zbiornika zaprojektowano z 

uwzględnieniem warunków higienicznych. Izolacja musi spełniać atesty i normy dla zbiorników wody 

pitnej. Izolację wewnętrzną stanowi PCI Barraseal CS. 

Wszystkie powłoki muszą zostać wykonane starannie i z należytą dokładnością. Należy 

stosować zaleceń producenta. 

 

5.7.7. Pomost techniczny w istniejącej komorze zasuw 

Pomost stalowy w komorze zasuw zaprojektowano ze stali S235JR i zabezpieczono 

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe do klasy C4. Połączenia śrubowe należy wykonać kl. 8.8 

niesprężane. Zabezpieczenie antykorozyjne śrub – ocynk. 

 

5.7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przyjęto środowisko agresywne - wg PN-EN ISO 12500 kategoria korozyjności przyjęta jest 

jako duża i wynosi C4. Należy stosować stal ocynkowaną ogniowo do klasy C4 lub stal nierdzewną 

gatunku 1.4404 lub 1.4571.  

 

5.7.9. Skarpy, obsypy 

W projektowanych  nasypach wokół zbiornika projektuje się zastosowanie geokrat w 

małych komórkach wysokości 15cm. Nachylenie skarp 1:1, dodatkowe parametry:  

·        geokrata typ np. BNS-440 (przekątne 35cm x 25cm) H15cm perforowana 
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·        szpilki typ J-700 (średnica 8mm) stosowane w skarpie z pospółki średni 

zagęszczonej. 

 Wytyczne technologiczne zabezpieczenia powierzchniowego skarpy: 

Przed rozłożeniem geokraty należy wyrównać i w stopniu możliwym do uzyskania 

zagęścić powtórnie powierzchnię skarpy (np. zagęszczarką wibracyjną ~ 400 kG).   Następnie 

można montować teokratę typu BNS-440 o małych komórkach i H-150 w układzie 

pionowym. Kolejne sekcje należy po rozłożeniu prowizorycznie umocować prętami 

stalowymi, a następnie połączyć każdą komórkę stykających się sekcji paskami plastikowymi 

zaciskowymi. Na całej powierzchni sekcji geokrata winna być zakotwiona szpilkami typu „J” 

o średnicy 8 mm i długości 700 mm w rozstawie: w poziomie co 105 cm (3 x Bk) i w pionie 

co 75 cm (3 x Hk). Dla zminimalizowania koncentracji  naprężeń w geokracie należy w 

kolejnych rzędach poziomych szpilki rozmieszczać w układzie „mijankowym” (przesunięte o 

Bk = 35 cm w stosunku do szpilek w sąsiednich rzędach poziomych). Geokrata winna być 

wywinięta na koronę skarpy wzdłuż jej górnej krawędzi na długość ok. 0,50 m. Na rozłożone 

sekcje geokraty należy wysypać, poczynając od góry skarpy i równomiernie rozmieścić 

mieszankę humusu o grubości przewyższającej o ok. 3 cm wysokość sekcji geokraty.   

Obliczenia:  

Powierzchniowe zabezpieczanie skarp geosiatką komórkową 
Grunt w korpusie skarpy pospółki średnio zagęszczone lub luźne 
Moduł podatności gruntu skarpy 
                 na głębokości 2 m        C(-2) =  50000 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego w gruncie skarpy    fik =   24.0 ° 
Kąt nachylenia skarpy do poziomu         alfask =   45.0 ° 
Współczynnik przeciążenia                gammap =    1.200 
Wysokość geosiatki komórkowej                hg =    0.150 m 
Wymiar komórek geosiatki w poprzek sekcji    Bk =    0.350 m 
                            wzdłuż sekcji    Hk =    0.250 m 
Średnica szpilki                            Fis =    8.0 mm 
Długość  szpilki                             ls =    0.700 m 
 _____ Wyniki ____________________________________________________ 
Obliczeniowy moment wywracający szpilki 
                        (na 1 m2 skarpy)     Mw =    0.608 kNm 
Liczba szpilek na 1 m2 skarpy konieczna     ns0 =    1.2 szt/m2 
                               przyjęta     nss =    1.3 szt/m2 
Rozstaw szpilek    w poprzek sekcji          rp =    1.05 m       (co trzy komórki) 
                      wzdłuż sekcji          rw =    0.75 m                   (co trzy komórki) 
 
 
6. Charakterystyka energetyczna obiektu 

     Nie dotyczy 
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7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 
 
7.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzania ścieków. 
 
 Zaprojektowane obiekty nie wymagają zużycia wody większego niż na potrzeby 

utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz, które zaspokaja istniejąca infrastruktura.  

Obiekty służą magazynowaniu wody pitnej w celu zaopatrzenia ludności, w ilości około 500 m3.  

 Powstające ścieki to typowe ścieki deszczowe, które odprowadzane będą do istniejącego 

systemu kanalizacji deszczowej. 

 

7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się  

     Ewentualne zanieczyszczenia mogą wystąpić jedynie na etapie wykonawstwa – emisja 

zanieczyszczeń powietrza z maszyn budowlanych, które zanikną wraz z zakończeniem prac 

budowlanych. 

 
 7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów  

     Na terenie inwestycji nie będą produkowane odpady. Ewentualne odpady mogą powstać jedynie na 

etapie wykonawstwa i usuwane będą przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne 

uprawnienia.  

 
7.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń  

     Ewentualne emisje hałasu z maszyn budowlanych jedynie na etapie wykonawstwa, które zanikną 

wraz z zakończeniem prac budowlanych.  

 
7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnie ziem, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne 

     Wpływ na istniejący drzewostan – w związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki 

drzew.  

     Wpływ na powierzchnię ziemi – oddziaływanie na powierzchnię ziemi ogranicza się  

do usunięcia warstwy gleby oraz darni w okresie realizacji inwestycji i tylko w obrębie wykopów, a po 

wykonaniu robót przy obiektach liniowych warstwa usuniętego humusu zostanie odtworzona. Po 

ukształtowaniu obsypu, skarpy zostaną obsiane trawą tak jak wokół istniejącego już zbiornika.  

     Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne – brak negatywnego oddziaływania na wody 

powierzchniowe i podziemne.  

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej  

 Nie dotyczy. Teren wyposażony jest w istniejący system ochrony przeciwpożarowej. 
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9. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu inwestycji  
 
9.1. Odbudowa nawierzchni drogowej 

     Po zakończeniu robót w obrębie istniejących dróg i chodników, wykonawca musi odtworzyć 

podbudowę i warstwę nawierzchni, doprowadzając układ komunikacji do stanu w jakim zastał.  

 
9.2. Zaprojektowany układ komunikacyjny 

     Brak potrzeby projektowania dodatkowego układu komunikacyjnego. Istniejącą infrastruktura 

drogowa na terenie inwestycji jest wystarczająca do swobodnego korzystania z obiektu.  

  

9.3. Odtworzenie pozostałego zagospodarowania terenu 

     Po wykonaniu robót budowlanych na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu 

należy odtworzyć istniejącą warstwę humusu, poprzez jej zdjęcie przed rozpoczęciem wykopów, a 

następnie rozłożenie po zakończeniu robót ziemnych. 

Ze względu na głębokie wykopy w pobliżu ogrodzenia może dojść do jego uszkodzenia.  

Po zakończeniu prac ogrodzenie należy odtworzyć. 

 

10.Uwagi końcowe  

1) Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem 

podziemnym terenu. 

2) Całość prac należy wykonywać i prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz z wytycznymi zawartymi w: 

 Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót COBRTI INSTAL. 

 Instrukcjami projektowania, wykonania i odbioru robót producentów materiałów i urządzeń. 

3) Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszłym użytkownikiem istnieje możliwość 

zmiany producenta stosowanych rur i kształtek, armatury, itp. pod warunkiem zachowania ich 

parametrów technicznych. 

4) Po wykonaniu inwestycji należy dokonać odbioru wykonanych obiektów zgodnie z 

obowiązującymi procedurami. 

5) Po zakończeniu prac należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie dokumentacji 

powykonawczej. 

 
11. Ustosunkowanie do zaleceń zawartych w uzgodnieniach  

 
• Projekt jest zgodny z wymogami Inwestora 

• Projekt uwzględnia wytyczne MPZP Gminy Dębno. 

• Projekt zgodny z wymogami, wytycznymi, uzgodnieniami zawartymi w części formalno-

prawnej. 

• Projekt zgodny z  art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity). 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

BIOZ 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU.03.120 poz. 1126). 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 
 

Budowa zbiornika kontaktowego wody czystej na terenie Przepompowni wody 
w Sufczynie o pojemności ok. 500m3 na działce nr 298. 

 

Lokalizacja: 

Miejscowość Sufczyn, Gmina Dębno, Powiat brzeski, Województwo małopolskie,  
Jednostka ewidencyjna: 120204_2, Obręb ewidencyjny 0012 Sufczyn,  
Działka nr ewidencyjny: 298. 
 
 
Inwestor: 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o.  
ul. Solskiego 13,  
32-800 Brzesko   
 
 
 
Projektant:  
Wanda Adamska  
ul. Nowy Świat 4a,                
32-020 Wieliczka                
 
 
Sprawdzający: 
Grażyna Marszałek 
ul. Cisowa 32,  
39-200 Dębica 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność jego realizacji podana jest  

w rozdziale „Zakres opracowania” w opisie technicznym do planu zagospodarowania terenu. 

Szczegółowa kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę 

robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć teren robót, a następnie przebudować  

i zabezpieczyć infrastrukturę techniczną.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 W ramach projektowanych prac przewiduje się remont istniejącej Komory Zasuw II. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla inwestycji budowlanych 

rodzaje zagrożeń wynikające z wykonywania robót ziemnych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. 

Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne). Miejsce i czas występowania 

zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie 

wykonywania. Wjazdy na teren budowy należy dokładnie oznaczyć. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej 

przed skutkami zagrożeń 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej i urządzenia ochronne 

• opracowanie instrukcji bezpieczeństwa wykonania robót i zaznajomienie z nią pracowników 

w zakresie wykonywanych przez nich robót 

• zaznajomieniu pracowników gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy i jak jest 

wyposażona. 

 

 

 

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Rys.T1. Schemat technologiczny         skala --- 
Rys.T2. Zbiorniki Kontaktowe Wody Czystej; Komora Zasuw. RZUT    skala 1:50 
Rys.T3. Zbiorniki Kontaktowe Wody Czystej; Komora Zasuw. PRZEKROJE    skala 1:50 
Rys.K1 – Rzut fundamentów zbiornika       skala 1:100 
Rys.K2 – Rzut komór zbiornika         skala 1:100 
Rys.K3 – Rzut płyty przekrycia        skala 1:100 
Rys.K4 – Przekrój A-A          skala 1:50 
Rys.K5 – Przekrój B-B          skala 1:50 
Rys.K6 – Przekrój C-C          skala 1:50 
Rys.K7 – Podest techniczny w istn. komorze zasuw       skala 1:50/10 
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CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA: 
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IV. CZĘŚĆ FORMALNOPRAWNA  

 
1. Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Kserokopia uprawnień i przynależności do Izb Branżowych Projektantów. 

3. Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno znak 

IGOŚ.6727.1.84.2018.TO z dnia 09-07-2018 roku. 

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – opinia geotechniczna – 

dokumentacja badań podłoża gruntowego – projekt geotechniczny. 

5. Pismo PGWWP znak KR.2.2.520.22.2018.DS z dnia 30-08-2018 roku. 


