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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 
 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 
 
Inwestor –   Gmina Lelów  

ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów 

 
Projektant -  Biuro Projektowo-Usługowe „BETA” 

ul. Opolska 41/3 
31-277  Kraków 

 
Wykonawca – do wyłonienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamówieniach 
publicznych. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawą do opracowania projektu oczyszczalni ścieków sanitarnych w gminie Lelów stanowi: 

− Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni ścieków, 
− Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu oczyszczalni, 
− Dokumentacja geologiczna  
− Projekt technologiczny oczyszczalni, 
− Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni, 
− Obowiązujące normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostępnych 

materiałach, 
− Wytyczne i uzgodnienia międzybranżowe dokonane na etapie projektowania. 
 

Podstawę prawną do opracowania projektu stanowią: 
 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 

2006r.) 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 grudnia 

2001r. wraz z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia 

4 lipca 2006r.) 
• Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. Dz. U. nr 62, poz. 628 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984  z dnia 31 lipca 
2006r.) 

• Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 169, poz.1650). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz.438) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8 grudnia 2001r.) 
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• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. nr 21, poz.73).  

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz.U. nr 134, poz.1140) 

 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno – konstrukcyjny) 

oczyszczalni ścieków, usytuowanej w gminie Lelów, obejmujący następujące obiekty, 
oznaczone na planie zagospodarowania jako: 
 

1. Reaktor biologiczny – obiekty nr 3A, 3B, 
2. Budynek techniczny – obiekt nr 2, 
3. Zbiornik magazynowyosadu nadmiernego – obiekty nr 6A, 6B, 
4. Pompownia ścieków surowych – obiekt nr 1, 
5. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych – obiekt nr 5, 
6. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt Spo, 
7. Taca najazdowa i separator ścieków – obiekt nr 4A, 4B, 
8. Stacja zlewna Fek-Pak – obiekt nr 4, 
9. Wiata pod agregat prądotwórczy – obiekt nr 8, 
10. Mur oporowy – obiekt MR-01. 

 
4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie Opinii Geotechnicznej Firmy Usługi 

Geodezyjne,  32- 800 Brzesko ul. Głowackiego 18 A, sporządzonej przez uprawnionego geologa 
mgrinż. Adama Guzika – listopad 2014 r. CałośćOpinii Geotechnicznej w odrębnym 
opracowaniu stanowiącym integralną część projektu. 

 
5. POSADOWIENIE OBIEKTÓW 

 
Grunty rodzime, występujące w podłożu projektowanej inwestycji charakteryzują się 

dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463) w omawianym rejonie mamy do czynienia z 
prostymi warunkamigruntowymi.  Projektowane obiekty należy zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej.Podczas wykonywania robót ziemnych należy ściśle stosować się do 
postanowień normy PN-B-06050 ze stycznia 1999 r „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne.”  
Zaleca się prowadzenie wykopów w miesiącach suchych.  
Ze względu na możliwość wystąpienia wód opadowych i infiltracyjnych zakłada się potrzebę 
odwodnienia wykopów za pomocą drenażu opaskowego. 
Sposób wykonania zabezpieczenia i odwadniania wykopów powinien być opracowany przez 
wykonawcę robót w zależności od przyjętej technologii wykonania i zastanych warunków w 
okresie wykonania robót. 
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W przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunty nienośne (oraz ewentualne przegłębienia) 
należy zastąpić podsypką piaskowo-żwirową, zagęszczoną mechanicznie do min. Is= 0,98 
warstwami co 15 cm. 

Podłoże gruntowe powinno być odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do 
dziennika budowy. 

W bezpośredniej bliskości, od strony północno-wschodniej poza granicami projektowanej 
inwestycji, znajduje się istniejąca stroma skarpa o pochyleniu 1:1 i wys. ca 6,0 m. Dla 
zapewnienia stateczności projektowanej inwestycji istniejącą skarpę należy wzmocnić i 
ukształtować docelowo wg. wytycznych (do projektu wykonawczego) zawartych na rysunkach i 
w opisie niniejszego opracowania. 

 
 

Wytyczne i warunki wykonania nasypu budowlanego: 
 
Humus i grunt wydobyty z wykopów należy składować na terenie działki, a następnie 

rozplantować po terenie oczyszczalni. Jeżeli grunt wydobyty z wykopów będzie odpowiedni, 
można będzie go użyć do wykonania nasypu. 
 

Nasyp wokół bioreaktora i zbiornika osadu należy wykonać z piasku gruboziarnistego, 
żwiru i pospółki o następujących cechach: 

 
− brak części organicznych i domieszek gruntów spoistych, 
− maksymalna zawartość frakcji pylastej <0,5%, 
− granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasków gruboziarnistych. 

 
Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno być potwierdzone przez 

uprawnionego geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badań z orzeczeniem powinny 
zostać przedstawione w protokóle odbioru gruntu do wbudowania. 
 

Nasyp z przygotowanych gruntów należy zagęścić domin. Is= 0,98 i układać warstwami  
o grubości 20-30cm w zależności od stosowanego sprzętu do zagęszczania. 
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6. OPIS KONSTRUKCJI I WYTYCZNE REALIZACJI 

 
6.1 Reaktor biologiczny – obiekt 3A i 3B (2 szt.) 

 
6.1.1 Środowisko korozyjne 

 
Dla zabezpieczenia prętów zbrojenia przed korozją w projekcie przewidziano ochronę 

materiałowo-strukturalną. Konstrukcję obliczono na ryso- odporność min. 0,1mm. 
W ścianach przyjęto grubość otulin prętów zbrojenia min. 4cm. W płycie dennej przyjęto 

grubość otulin prętów zbrojenia min. 5cm. Dla osiągnięcia technologicznej szczelności betonu 
przyjęto beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2. 

 
− dobór kruszywa mineralnego nienasiąkliwego wg krzywej przesiewu dla betonów 

szczelnych 
− wskaźnik w/c<0,50 
− zastosowanie cementu w ilości min. 320kg/m3 - cement  hutniczy CEM III /A 32.5 

NW/NA – cement niskokaloryczny i wolnowiążący. 
 
Zewnętrzne ściany bioreaktora stykające się z ziemią należy zabezpieczyć izolacją 

przeciwwodną składającą się z warstwygruntującejroztworu ponaftowego asfaltu oraz 
asfaltowego lepiku. Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. Zabezpieczenie 
antykorozyjne poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu: 7. 

 
6.1.1 Parametry techniczne 

 
− średnica wewnętrzna reaktora  10,15 m 
− średnica zewnętrzna reaktora   10,75 m 
− wysokość w świetle    5,50 m 
− grubość ścian płaszcza   30 cm 
− średnica płyty dennej    11,05 m 
− grubość płyty dennej    50 cm 
− powierzchnia zabudowy (2 szt.)         191,79 m2 
− Rzędna wierzchu płyty dennej  252,35 m n.p.m. (-3,00) 
− Rzędna spodu płyty dennej:    251,85 m n.p.m. (-3,50) 

 
Niedopuszczalna jest zmiana gabarytów reaktora, a w szczególności średnicy 

zewnętrznej płaszcza. 
 
 

6.1.2 Rozwiązania konstrukcyjne 
 
Obiekt zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny  

o średnicy zewnętrznej 10,75m i wysokości konstrukcyjnej ściany 5,50m. Cylindryczna ściana 
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Rzędna posadowienia: 251,85m n.p.m. 

Płyta denna bioreaktora gr. 50cm, ściana gr. 30cm – zbrojenie prętami jak na rysunku. 
Pręty obwodowe w płaszczu bioreaktora łączyć mijankowo, tak żeby w jednym przekroju 

nie łączyło się więcej niż 6 prętów. Przesunięcie połączeń powinno wynosić, co najmniej 
długość zakładu. 
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W przerwie roboczej między połączeniem płyty dennej ze ścianą przewidziano taśmy 
uszczelniające szerokości około 16cm, ocynkowaną powlekaną środkiem wchodzącym  
w reakcję z zaczynem cementowym zapewniające szczelność także podczas przemieszczania się 
konstrukcji. Przejścia przez płaszcz zbiornika szczelne łańcuchowe wykonane przez 
nawiercanie. 

Przejścia przez płaszcz zbiornika szczelne łańcuchowe wykonane przez nawiercanie. 
 
Materiały: 
− beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]  
− Stal zbrojeniowa gatunku A-IIIN  i A-0  Beton konstrukcyjny powinien być 

gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. 
 

6.1.3 Technologia wykonania 
 

Płyta denna. 
 
Płytę denną należy posadowić na 10cm warstwie chudego betony C8/10 z jedną warstwą papy 
podkładowej termozgrzewalnej. 
Po zabetonowaniu płyty dennej już po 24godz. zalać ją kilkumilimetrową warstwą wody. Tak 
zwaną „pielęgnację mokrą betonu” płyty dennej utrzymać aż do czasu zalewania ścian. 
 
Ściany. 
 
Beton konstrukcyjny powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkładany 
równomiernie warstwami o gr. nie przekraczającej 50cm. 
Można betonować ściany do pełnych ich wysokości pod warunkiem niedopuszczania do 
rozwarstwiania się betonu w czasie betonowania.  
 
Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
 

Beton w konstrukcji należy układać zgodnie z ustaloną technologią robót, przy pomocy 
odpowiedniego sprzętu (pomp i dźwigów). Podawanego betonu nie należy zrzucać z wysokości 
wyższej niż 0,5 m. Masę betonową należy układać warstwami o grubości 50 cm i zagęszczać 
wibratorami wgłębnymi. Czas wibracji należy ustalać każdorazowo na budowie w zależności od 
konsystencji masy betonowej  i siły wymuszającej wibratora. Czas ten nie powinien być krótszy 
niż 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszczać do ściągania i rozprowadzania masy betonowej 
w szalunku przy użyciu wibratora. Buławę wibratora zagłębiać mijankowo, aby nie powstały 
tzw. pola martwe niezawibrowane. Styki betonu w przerwach należy starannie przygotować do 
połączenia betonu wykonanego z betonem świeżym. Powierzchnię stykową betonu wykonanego 
oczyścić szczotkami stalowymi, nie później niż 6-8 godzin od zabetonowania. Bezpośrednio 
przed dalszym betonowaniem powierzchnię stykową silnie zwilżyć wodą i wykonać obrzutkę z 
zaprawy cementowej w stosunku 1 : 1 o gr. 5 mm. Beton w obszarze styku należy starannie 
zawibrować. 
 
Pielęgnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251).  
 
W okresie pielęgnacji betonu należy: 
 
a) chronić odsłonięte powierzchnie przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym – mrozu) 
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przez ich osłanianie i zwilżanie wodą w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków 
klimatycznych.  
b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 14 dni – przy 
stosowaniu cementów hutniczych lub portlandzkich popiołowych.. 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24godz. od 
chwili ułożenia: 

- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 
najmniej co 3godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 

 
6.1.4 Wytyczne realizacji projektu 

 
1. Wszystkie tzw. roboty zanikające, potwierdzić odbiorami komisyjnymi oraz protokółami 

odbioru technicznego. 
2. Projekt niniejszy rozpatrywać łącznie z projektem technologicznym i pozostałymi 

branżami. 
 

6.1.5 Wymagania i badania przy odbiorze obiektu 
 

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z PN-86/B-10702 „Zbiorniki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”.  

 
6.1.6  Obliczenia 

 

Dane konstrukcji – płyta denna reaktora 

1. Dane płyt 

Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał 
1 500mm 98,52m2 0,00m B37 

 

2. Lista materiałów 

 beton B37 

 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie fGc,cube = 37 MPa 
 Wytrzymałość obliczeniowa na ściskaniefcd =  20 MPa 
 Moduł Younga E =  32 GPa 
 Współczynnik Poissona ν =  0,20 
 Współczynnik rozszerzalności term. αT =  0,000010 1/K 
 Gęstość ρ =  2500 kg/m3 

 stal A-IIIN 

 Obliczeniowa granica plastyczności fyd = 420 MPa 
 Moduł Younga E =  200 GPa 
 Gęstość ρ =  7810 kg/m3 
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 Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002) 

1. Zbrojenie zadane w płytach 

Zbrojenie dolne 

Symbol Stal Pręty na kier.1 Pręty na kier.2 Otulina Kąt Pole pow. 
1 A-IIIN #16/170 #16/170 50mm 0,00° 99,31m2 

Zbrojenie górne 

Symbol Stal Pręty na kier.1 Pręty na kier.2 Otulina Kąt Pole pow. 
2 A-IIIN #16/170 #16/170 50mm 0,00° 98,83m2 

2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w płytach 

Zbrojenie dolne 
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Zbrojenie górne 

 
 Analiza stanu granicznego użytkowalności(wg PN-B-03264:2002) 

1. Płyty - SGU - przemieszczenia w 

[mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: A)    

 

2. Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. dolnej 

[mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: A)    
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3. Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. górnej 

[mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: A)    

 

 Dane konstrukcji – płaszcz i płyta denna reaktora 

 
 

Zlec.:M. LELÓW 
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    =============================================== ========================= 
    Automatyczne konstrukcyjne  wymiarowanie  zelbe towego zbiornika kolowego 
    posadowionego na dwuparametr.podlozuWlasowa (wg  dra inz.Romana Misiaka) 
    =============================================== ========================= 
 
               BIOREAKTOR DLA OCZYSZCZALNI W GM.LEL ÓW 
    =============        Zbiornik bezcisnieniowy 
    D   a   n   e        Sciana monolityczna, bez s kosu, 
    =============        utwierdzona w plycie, bez pierscienia 
 
    Wymiary------ Sciana zbiornika - prom.wewn.---/ RS/:  5.125 m 
    konstrukcji                    - wysokosc      /L/:  5.5 m 
                                   - grubosc       /H/:   .30 m 
Plyta denna      - wysieg        /W/:   .15 m 
                                   - grubosc      / HP/:   0.50 m 
    Dane--------- Znak stali zbrojeniowej---(ST)--- ---:  A-IIIN   
materialowe   Klasa betonu     - sciana (BW)      :   B37    
                                   - plyta  (BP)      :  B37    
                  Dopuszczalny procent zbrojenia  / PZ/:  2.00 % 
Dopuszcz.szer.rozwarcia rysy    /RD/:  .100 mm 
 
    Warunki------ Wsp.odksztalc.podl.grunt.-------/ E0/:    90.0 MPa 
    grunt.-wodne   "  Poissona    "    "        /NI GR/:   .30 
                   "  tarcia dna po podlozu        /F/:   .20 

 
 
                         ========================== ===== 
                         Zbrojenie elementow konstr ukcji 

============================= 
 
                 S  c  i  a  n  a     z  b  i  o  r   n  i  k  a 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
    X/L           Zbrojenie rownoleznikowe             Zbrojenie poludnikowe 
wewnetrznezewnetrznewewnetrznezewnetrzne 
sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   s redn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
--------------------------------------------------- --------------------- 
    1.0          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .9          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .8          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .7         10     12       10     12         1 0     12       10     12 
     .6         10     12       10     12         1 0     12       10     12 
     .5          10     12       10     12         10     12       10     12 
     .4         12     12       12     12         1 0     12       10     12 
     .3         12     12       12     12         1 0     12       10     12 
     .2         12     12       12     12         1 0     12       10     12 
     .1         12     12       12     12         1 4     14       14     14 
     .0         12     12       12     12         1 4     14       14     14 

 
 
 
                    P   l   y   t   a       d   e   n   n   a 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
Z/R              Zbrojenie promieniowe          Zbr ojenie rownoleznikowe 
                 g o r n e       d o l n e         g o r n e       d o l n e 
sredn. rozst.   sredn. rozst.     sredn. rozst.   s redn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ----------------------------------------------- ------------------------- 
     .0          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .1          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .2          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .3          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .4          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .5          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .6          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .7          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .8          16     17       16     17         16     17       16     17 
     .9          16     17       16     17         16     17       16     17 
    1.0          16     17       16     17         16     17       16     17 
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6.1.7 Wykaz stali zbrojeniowej 
 
 
 

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DOTYCZY DWÓCH REAKTORÓW I WYNOSI 
24 322kg. 

 
 

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Ilość Ilość Całko-

NR Kształt w 1 ele- ele- wita DŁUG. A0 AIII N
PRĘTA A0 AIII N pręta mencie mentów ilość [m] 8 6 16 14 12 10

PŁYTA DENNA       
1 14 wg rys. 280 2 560 3,49    1954,4   
2 14 wg rys. 182 2 364 3,37    1226,7   
3 16 siatka 1 2 2 3160,00   6320,0    
4 14 obwodowy 2 2 4 37,87    151,5   
5 14 obwodowy 2 2 4 37,00    148,0   
6 14 obwodowy 2 2 4 35,83    143,3   

12 12 wg rys. 480 2 960 1,00     955,2  
15 12 wg rys. 9 2 18 0,60     10,8  
16 16 prosty 20 2 40 1,80   72,0    
17 16 wg rys. 16 2 32 1,00   32,0    

ŚCIANA       
7 10 prosty 560 2 1120 5,46      6115,2
8 6 wg rys. 167 2 334 0,74  247,2     
9 12 obwodowy 25 2 50 36,40     1820,0  

9a 10 obwodowy 21 2 42 36,10      1516,2
10 12 obwodowy 25 2 50 35,23     1761,5  

10a 10 obwodowy 21 2 42 34,93      1467,1
11 6 wg rys. 167 2 334 0,90  300,6     
13 6 wg rys. 170 2 340 0,32  108,8     

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] 656,6 6424,0 3623,9 4547,5 9098,5
MASA 1 mb [kg] 0,222 1,579 1,209 0,888 0,617
MASA CAŁKOWITA [kg] 146 10143 4381 4038 5614
RAZEM WG KLASY [kg] 146 24 177
OGÓŁEM [kg] 24 322

ŚREDNICA
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA WG ŚREDNIC
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6.2  Budynek techniczny – obiekt nr 2 
 

Budynek techniczny parterowy z antresolą, niepodpiwniczony o wymiarach osiowych  
w planie 10,0×8,0m + 4,5×9,5m (część wysunięta) i wysokości pomieszczeń 2,60m. Przykryty 
dwuspadowym dachem z naczółkiem, a w części, w której znajdują się pomieszczenie na 
kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dachem trójspadowym. 

 
− Powierzchnia użytkowa     145,89m2 
− Powierzchnia zabudowy     128,55m2 
− Kubatura       550,0m3 
− Rzędna posadzki przyziemia (+/-0,00)   255,35m n.p.m. 
− Rzędna posadowienia (-2,05)   253,30m n.p.m. 
 
Budynek zlokalizowany został w sąsiedztwie bioreaktora jako obiekt, w którym ujęte 

zostały podstawowe funkcje mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz 
obsługę jej urządzeń. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 

 
Nr pom. Nazwa Powierzchnia użytkowa 

01 KORYTARZ 2,12m2 

02 POM. SOCJALNE 6,23m2 
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA  
03a SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 1,54m2 
03b KOMUNIKACJA 1,99m2 
03c NATRYSK 1,70m2 
03d SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ 3,44m2 
03e WC 1,51m2 
04 POM. TECHNICZNE 34,14m2 
05 POM. DMUCHAW 18,12m2 
06 POM. MAGAZYNOWE 10,30m2 
07 POM. GOSPODARCZE 7,47m2 
08 POM. NA KONTENER 16,52m2 
11 ANTRESOLA 40,81m2 

 RAZEM 145,89m2 
 
Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej w połączeniu z elementami 

żelbetu monolitycznego. 
Konstrukcja budynku o podłużnym układzie ścian nośnych. Część budynku mieszcząca 

pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta żelbetowym stropem, 
pomieszczenie techniczne – jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. 
Pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem 
trójspadkowym. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i osłonowe grubości 24cm z pustaków 
konstrukcyjnych 39×19×24cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25) 
wzmocnione wewnętrznym zbrojeniem pionowym [szkieletów 4ø12 + strzemiona ø6/15cm]  
w rozstawie co 100cm oraz zbrojeniem poziomym 2ø10 co czwartą warstwę. 

Ściany nośne są posadowione na ławach fundamentowych o wysokości 30cm  
i szerokości: 

− dla ściany wewnętrznej nośnej 80cm 
− dla pozostałych ścian 60cm 
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Poza tym zaprojektowano ławę 30×60cm stanowiącą ściąg zewnętrznych ścian nośnych 
w połowie ich długości. Ławy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4F12 (stal AIII ) 
i strzemionami F6/20cm. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Ławy ułożyć na 
podkładzie z chudego betonu o grubości 20cm. 

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacją dmuchaw żelbetowy 
monolityczny lub wykonany przy zastosowaniu technologii Filigran bądź równoważnej, 
ocieplony 5cm warstwą styropianu. Zbrojony na dole dwukierunkowo F10/18cm (stal AIII – 
34GS), a górą nad ścianą środkową i ścianami zewnętrznymi dwukierunkowo F10/20cm  
i F10/17,5cm (stal AIII). W środku przęseł górą zbrojenie F8/20cm (stal A0). Przy wykonywaniu 
stropu należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta płyt,  
a w szczególności rozstawu i jakości podpór montażowych i właściwej pielęgnacji betonu po 
wylaniu stropu. 

Wszystkie ściany nośne budynku związane są wieńcem żelbetowym. Wokół 
monolitycznego stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20cm (na rzędnej +2,40) o przekroju 
35×24cm zbrojony 4F12 (stal AIII ) i strzemionami F6/20cm. Na poziomie +3,85m wykonano 
wieniec 12×24cm do kotwienia murłaty więźby dachowej zbrojony jw. i połączony z wieńcem 
stropu słupkami żelbetowymi w rozstawie co 2,0m i wysokości 110cm zbrojone 2×3F12 (stal 
AIII – 34GS) i strzemionami F6/12cm. Na ścianach szczytowych w/w wieniec będzie wykonany 
na skośnej krawędzi ściany. W miejscach bez płyty stropu zostaną wykonane dwa wieńce – na 
poziomie +2,40 (o przekroju 25×24cm, zbrojony przy pionowych krawędziach 2×3F12 (stal 
AIII) i strzemionami F6/20cm (wieniec ten obejmuje ścianę bez płyty stropowej oraz część 
wysuniętą) oraz na poziomie +3,70m (o przekroju 27×24cm, zbrojony przy pionowych 
krawędziach 2×4F16 (stal AIII ) i strzemionami F6/20cm). 

Więźba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczółkiem, drewniana o konstrukcji 
krokwiowo jętkowej, kryta blachą dachówko- podobną na łatach 5×5cm co 35cm, ocieplona 
wełną mineralną gr. 15cm. Od strony wnętrza paroizolacja z foli PCW, a wykończenie stanowi 
płyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi i jętek dachu za pomocą rusztu ze stali 
ocynkowanej. 

Ścianki działowe grubości 12cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Drabinę na antresolę i barierkę na antresoli należy wykonać zgodnie z zaleceniami normy 

PN-80/M-49060 – „Wejścia i dojścia – wymagania”. Należy zapewnić możliwość łatwego 
demontażu barierki. 

 
Roboty wykończeniowe zewnętrzne: 

 
− Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem w dwóch warstwach o gr.=10+5=15cm 

na parterze i na ścianach szczytowych na piętrze, ściany fundamentowe ocieplone 
twardymi płytami polistyrenowymi np. styrodurem, lub równoważnymi gr. 8cm, 
kotwione 3szt/m2, krawędzie ścian i cokołów zabezpieczone listwami narożnikowymi 

− Tynki zewnętrzne z masy tynkarskiej polimerowo- akrylowej zacieranej ręcznie. 
Grubość warstwy masy tynkarskiej około 3mm. Zużycie masy około 3,5kg/m2. Kolor 
wg pkt 10. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. 

− Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10.  
− Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5÷0,8mm w kolorze wg pkt 

10. 
− Podest wejściowy przed drzwiami Dz2 z płyty betonowej 20cm zbrojonej siatką F10 

co 20cm z zagłębieniem 5cm pod wycieraczkę metalową ocynkowaną wyłożony 
gresem mrozoodpornym w kolorze wg pkt 10. 

− Pochylnia wejściowa przed drzwiami Dz1 z płyty betonowej 20cm zbrojonej siatką 
F10 co 20cm zabezpieczona preparatem przeciw- pylnym. 
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Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 
 
− Wykończenie ścian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej  

na podłożu cementowo- wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie 
farbą emulsyjną akrylową w kolorze wg pkt 10.  

− Pomieszczenie techniczne 04 - do wysokości 2,0 m wyłożone glazurą w kolorze  
wg. pkt. 10. 

− Pomieszczenie 07 – ściana od strony pomieszczenia 04 do pełnej wysokości, 
pozostałe do wysokości 2,0m wyłożone glazurą w kolorze wg pkt 10. 

− Pomieszczenie na kontener 08 – ściana w osi 2’ i C docieplona styropianem gr 5cm. 
− Pomieszczenie na kontener 08 – ściany pomieszczenia do pełnej wysokości wyłożone 

glazurą w kolorze wg pkt 10. 
− Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza należy umieścić gumową 

wycieraczkę o grubości 2cm i o szerokości drzwi 
− Szatnie przepustowe: wyłożone glazurą do wysokości 2,0 m, w kabinie prysznicowej 

glazura do pełnej wysokości. Kolor glazury wg pkt 10.Ściana w osi nr 2 oraz ścianka 
działowa z otworami drzwiowymi (w osi B) ocieplona warstwą izolacyjną Multipor o 
gr. 5cm. 

− Pomieszczenie socjalne –do wysokości 2,0 m od poziomu podłogi ściana wyłożona 
glazurą w kolorze wg. pkt. 10.Ściana w osi B docieplona multiporem 
gr. 5cm. 

− Antresola – wokół otworów w stropie i wzdłuż krawędzi antresoli od strony pustki 
pomieszczenia technicznego wyłożyć cokolik wysokości 2cm i szerokości 20cm  
z tego samego materiału, co powierzchnia antresoli. 

− Okna i naświetla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki rys. AK60)  
z mikroszczeliną, w kolorze wg pkt 10. 

− Drzwi zewnętrzne półtoraskrzydłowe i jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, ocieplone  
w kolorze wg pkt 10.  

− Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pełne, ocieplone,  
z ościeżnicą stalową w kolorze wg pkt 10, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 – 
EI30. 

− Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach socjalnych płycinowe, pełne z ościeżnicą 
stalową w kolorze wg pkt 10. Drzwi D3 z okienkiem u góry, i kratką wentylacyjną, 
D2 z kratką wentylacyjną. Wejście do kabiny natryskowej zabezpieczyć kotarą. 

− Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu 
kamiennego, w kolorze wg pkt 10, układanego na gładzi cementowej spadkowej. 
Podbudowę posadzki stanowi płyta betonowa C18/20 gr. 15cm wylana na izolacji 
poziomej z dwóch warstw folii PE ułożonej na warstwie chudego betonu gr. 10cm i 
warstwie ubitego piasku. 

− Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokół wokół na wysokość płyty (około 
30cm). 

 
Wyposażenie wnętrz: 
 

− Pomieszczenie socjalne 02 
o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa  

o wymiarach w rzucie 60×50cm (z nóżkami) – 1szt. 
o Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem 
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180cm z nóżkami wysokości 

14cm – 2szt. 
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o biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140cm, z kontenerkiem metalowym 
podwieszanym do blatu (bądź osobnym, na nóżkach) – 1szt. 

o krzesło obrotowe – 1szt. 
 
− Szatnia odzieży wierzchniej 03a 

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm – 2szt. 
Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne, 

 
− Natrysk 03c 
− Szatnia odzieży roboczej 03d 

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm – 1szt. 
Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafki na odzież). 

o szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm – 1szt. 
Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafka na środki czystości), 

 
− WC 03e 
− Pomieszczenie techniczne 04 
− Pomieszczenia dmuchaw 05 
− Pomieszczenie magazynowe 06 

o szafa metalowa narzędziowa o wymiarach 120×50×180cm z nóżkami wys. 14cm 
– 1szt. 

 
− Pomieszczenie magazynowe 07 
− Pomieszczenie na kontener 08 
− Antresola pomieszczenie 11 
 
Budynek będzie wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację 

grawitacyjną i mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, 
sterowania i pomiarową. 

 
 

6.2.1. Obliczenia – wyciąg  (całość obliczeń w egzemplarzu autorskim) 
 

1.  Wi ęźba 
 
1.0 Dach kryty blach ą  -  zebranie obci ążeń  

  - od ci ężaru własnego pokrycia dachu 

  obci ążenie  [kN/m 2] 

  charakt.  wsp.obc. oblicz. 

 blacha  0.04 1.10 0.04

 łaty 5x5cm co 35cm 0.04 1.20 0.05

 wełna mineralna gr. 15cm 0.30 1.20 0.36

 Krokiew [80x200]mm co  Rdzw 0.10 1.20 0.12

 płyty gipsowo kartonowe 0.24 1.20 0.29

 
 - obci ążenie długotrwałe                 qpd1 
= 0.72 1.19 0.86

 

1.1 Obci ążenie śniegiem i wiatrem dla połaci  

 Pochylenie połaci frontowej  al1 =
32.000

0o 
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 sin(al1) = 0.5299
cos(al1) 

= 0.8480

 rozstaw krokiew   Rdzw = 0,85m 

 Obci ążenia 

  - od śniegu (dla II strefy) 

 (dla II strefy)  Qk = 0.91kN/m 2 

 dla al1> 30  C11 = 1.12

 obci ążenia obliczeniowe śniegiem 

 ( w odniesieniu na rzut dachu na pow. poziom ą ) 

 sng1 = Qk * C11 * 1.5 = 1.53 kN/m2 

  

  - od wiatru (dla II strefy) 

 (dla II strefy)  qk = 0.35kN/m 2 

 
dla terenu rodzaju A,                                      
budynek ni ższy od 10 m                  Ce =  1.00

 strona nawietrzna  dla al1  Cz1 = 0.28

 strona zawietrzna  dla al1  Cz1' = -0.40

 budowla niepodatna  beta = 1.80

 obci ążenia obliczeniowe  q = qk*Ce*Cz*beta*1.3 

 parcie wiatru    dla al1  wtrn1 = 0.2 6kN/m 2 

 ssanie wiatru    dla al1  wtrz1 = -0.38 kN/m2 

 
1.2 Wi ęźba – schemat 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    98,0    1601     400     229    229   14,0 2 3 Sosna K27 
  2   131,3    3350     615     383    383   17,5 2 3 Sosna K27 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
STAŁE MATERIAŁOWE: 
--------------------------------------------------- --------------- 
   Materiał:      Moduł E:    Napr ęż.gr.:    AlfaT: 
[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
--------------------------------------------------- --------------- 
 23 Sosna K27        9000        9,500     5,00E-06  
--------------------------------------------------- --------------- 
 
=================================================== =============== 
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0,900 1,370 1,500 1,500 1,370 0,900 
0,230 

0,980 H=9,470 

0,008 0,230 
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      W  Y  N  I  K  I  
 Teoria I-go rz ędu  
Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
 
NAPRĘŻENIA - WARTO ŚCI EKSTREMALNE:T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń" 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja  obci ążeń: 
---------------     [MPa] 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    0,577     0,089*                 0,8   AD 
       0,000    -0,000*                -0,0   BCD 
       0,018              0,000*        0,0   ACD 
       0,577             -0,078*       -0,7   AD 
 
  2    1,332     0,058*                 0,6   BD 
       0,666    -0,120*                -1,1   ACD 
       0,916             -0,023*       -0,2   CD 
       1,332             -0,176*       -1,7   AD 
 
  3    1,615     0,106*                 1,0   ACD 
       0,807    -0,129*                -1,2   AD 
       1,110             -0,024*       -0,2   BD 
       1,615             -0,291*       -2,8   ACD 
 
  4    1,768     0,179*                 1,7   AD 
       0,663    -0,141*                -1,3   AD 
       0,552              0,100*        0,9   BD 
       1,768             -0,232*       -2,2   AD 
... 
  9    0,000     0,243*                 2,3   CD 
       1,688    -0,221*                -2,1   ACD 
       1,313              0,106*        1,0   BD 
       0,000             -0,349*       -3,3   ACD 
 
... 
 11    0,000     0,088*                 0,8   ACD 
       1,560    -0,013*                -0,1   ACD 
       0,000              0,018*        0,2   BD 
       0,000             -0,113*       -1,1   ACD 
 
 12    0,000     0,050*                 0,5   ACD 
       1,801    -0,040*                -0,4   ACD 
       0,788             -0,011*       -0,1   BD 
       0,000             -0,129*       -1,2   ACD 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń" 
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
... 
  9      -3,6*       4,9       6,1            CD 
     -8,5*      10,2      13,3            AD 
         -8,5      10,2*      13,3            AD 
         -4,6       4,7*       6,6            BCD 
         -8,5      10,2      13,3*            AD 
... 
  11      0,0*      -0,8       0,8            BD 
     -0,1*       1,3       1,3            ACD 
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         -0,1       1,3*       1,3            ACD 
          0,0      -0,8*       0,8            BD 
         -0,1       1,3       1,3*            ACD 
... 
  13      2,0*       3,4       3,9            AD 
      0,9*       1,6       1,8            CD 
          2,0       3,4*       3,9            AD 
          0,9       1,6*       1,8            CD 
          2,0       3,4       3,9*            AD 
--------------------------------------------------- --------------- 
* = Max/Min 
1.3 Wi ęźba – schemat 2 – bez słupków i krzy żulców 
 
 
PRĘTY I PRZEKROJE PR ĘTÓW:   

 
 
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE I STAŁE MATERIAŁOWE: wg schematu 1  
 
OBCIĄŻENIA: wg schematu 1  
 
=================================================== =============== 
      W  Y  N  I  K  I  
 Teoria I-go rz ędu  
Kombinatoryka obci ążeń 
=================================================== =============== 
 
NAPRĘŻENIA - WARTO ŚCI EKSTREMALNE:T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń" 
--------------------------------------------------- --------------- 
Pr ęt:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja  obci ążeń: 
---------------     [MPa] 
--------------------------------------------------- --------------- 
  1    0,577     0,087*                 0,8   ABD 
       0,000    -0,000*                -0,0   BD 
       0,036              0,000*        0,0   ACD 
       0,577             -0,078*       -0,7   ABD 
 
  2    1,332    -0,004*                -0,0   CD 
       1,332    -0,584*                -5,5   ABD 
       1,332              0,360*        3,4   ABD 
       0,000             -0,205*       -1,9   ABD 
 
  3    1,615     0,296*                 2,8   ACD 
       0,202    -0,590*                -5,6   ABD 
       0,202              0,369*        3,5   ABD 
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       1,615             -0,506*       -4,8   ACD 
 
  4    0,000     0,372*                 3,5   ACD 
       0,884    -0,164*                -1,6   ABD 
       0,552              0,140*        1,3   BD 
       0,000             -0,430*       -4,1   ACD 
 
  ... 
  9    0,000    -0,051*                -0,5   BCD 
       1,500    -0,662*                -6,3   AD 
       1,500              0,497*        4,7   BCD 
       3,000             -0,113*       -1,1   AD 
--------------------------------------------------- --------------- 
                                                  *  = Max/Min 
 
REAKCJE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:T.I rz ędu 
Obci ążenia obl.: Ci ężar wł.+"Kombinacja obci ążeń" 
--------------------------------------------------- --------------- 
Węzeł:  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinac ja obci ążeń: 
--------------------------------------------------- --------------- 
  4      12,9*      10,6      16,7            ACD 
      5,1*       5,3       7,3            BD 
         11,5      11,6*      16,3            ABD 
          6,5       4,3*       7,8            CD 
         12,4      11,3      16,7*            AD 
 
  9      -4,9*       5,8       7,6            CD 
    -13,1*      11,7      17,6            ABD 
        -11,3      13,0*      17,2            ACD 
         -6,7       4,5*       8,1            BD 
        -12,3      12,6      17,6*            AD 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
2. Strop nad parterem 
 
2.0  Strop nad parterem  -  zebranie obci ążeń  
  - od ci ężaru własnego pokrycia dachu 

  obci ążenie  [kN/m 2] 

  charakt. wsp.obc. oblicz. 

 gres 2cm 0.40 1.20 0.48

 podlewka 3cm 0.57 1.30 0.74

 tynk cem-wap 1.5cm 0.29 1.30 0.37

  - obci ążenie długotrwałe     qpd1 = 1.26 1.27 1.59

   
 obci ążenie z wi ęźby dachowej   pw1 = 1.07 1.21 1.30

 liniowe w odległo ści 1m od krajnych podpór stropu 

   
 płyta żelbetowa 15cm - ci ężar własny 

 uwzgl ędniony autmatycznie przez program statyczny  
  
  - obci ążenie zmienne główne   pu1 = 3.00 1.30 3.90

  - obci ążenie zmienne boczne   pu1 = 1.00 1.40 1.40
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2.1 Strop nad parterem – schematy obci ążeń 

 

2.2 Strop nad parterem – zbrojenie płyty 
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2.3 Strop nad parterem – ugi ęcia 
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3.  Wie ńce i nadpro ża 
 
3.1 Słupek  S1 

 

Cechy przekroju: 
przekrój: xa=0,80 m, xb=0,00 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=20,0,  b=20,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: C20/25  
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/γc=20,0/1,50=13,3 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=400 cm2,  Jcx=13333 cm4,  Jcy=13333 cm4 

STAL: A-III  (34GS) 
fyk=410 MPa, γs=1,15, fyd=350 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)

=0,667,  
Zbrojeniegłówne:  

As1+As2=6,79 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×6,79/400=1,70 %,  
Jsx=372 cm4, Jsy=248 cm4,  

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Początek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 78,0 cm 
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,0 cm 

 
3.2 Wieniec W3 

Cechy przekroju:  
przekrój: xa=1,00 m, xb=1,00 m 

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=20,0,  b=10,0,  

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: C20/25  
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/γc=20,0/1,50=13,3 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=200 cm2,  Jcx=6667 cm4,  Jcy=1667 cm4 

STAL: A-III  (34GS) 
fyk=410 MPa, γs=1,15, fyd=350 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)

=0,667,  
Zbrojeniegłówne:  

As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/200=2,26 %,  
Jsx=248 cm4, Jsy=26 cm4,  

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Początek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 100,0 cm 
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 13,9 cm,  

 

 

20,00

20,00
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3.3 Wieniec W4 

Cechy przekroju:  
Wymiary przekroju [cm]:  

 h=20,0,  b=27,0,  
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: C20/25  
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/γc=20,0/1,50=13,3 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=540 cm2,  Jcx=18000 cm4,  Jcy=32805 cm4 

STAL: A-III  (34GS) 
fyk=410 MPa, γs=1,15, fyd=350 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)

=0,667,  
Zbrojeniegłówne:  

As1+As2=16,08 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×16,08/540=2,98 %,  
Jsx=834 cm4, Jsy=1023 cm4,  
 
 

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Początek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 200,0 cm 
Przyjęto strzemiona 4-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 13,8 cm 

 
3.4 Nadpro że N1 
 
3.4.1 Nadpro że nad oknem L=120 -  zebranie obci ążeń   

  obci ążenie  [kN/m]  

  
charakterys

t. 
wsp. 

obci ąż. 
obliczeni

owe  

 obci ążenie z wi ęźby dachowej 10.62 1.30 13.80  

 wieniec W3 12x24cm 0.72 1.10 0.79  

 mur z pustaków konstrukcyjnych h=60cm 0.17 1.20 0.21  

 wieniec W1 35x24cm 2.10 1.10 2.31  

 obci ążenie z stropu nad parterem 13.96 1.19 16.61  

 nadpro że N1 30x24cm 1.80 1.10 1.98  

  - obci ążenie całkowite       qnc1 =        29.36    35.69    

     

3.4.2 Nadpro że nad oknem L=120 – zbrojenie  

 wysoko ść obliczeniowa  hn1 = 0.28m  

 szeroko ść nadpro ża  bn1 = 0.24m  

 rozpi ęto ść nadpro ża  rn1 = 1.20m  

 rozpi ęto ść obliczeniowa nadpro ża  ron1 = 1.26m  

 Siła poprzeczna    

 Tmax = qnc1 x ron1 / 2 = 22.49kN  

 Qmin = 0.75 x gdo x psw3 x Rbz = 51.06kN>Tmax   

 Moment maksymalny    

 Mmax  = qnc1 x ron1^2 / 8 =  7.08kNm/m   

 sb = 0.0293 dzeta =0.9851  

 Fa = 0.75 cm 2  

 

20,00

27,00 
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 przyj ęto zbrojenie 2F10 = Fand = 1.58 cm 2   

 
4.  Ściana zewn ętrzna 
 
4.1 Ściana zewn ętrzna – obci ążenie nasypem 
 
4.1.1 Parametry geotechniczne gruntu  

 przyj ęto nasyp z piasku średniego   

 Parametry geotechniczne gruntu dla Pd i Ps oznaczon o metod ą B 

 
dla oznaczania parametrów metod ą B        gm 
= 0.9 

 gD = 18,5 x gm =  16.65  KN/m3  

 gB = 18,5 x gm =  16.65  KN/m3  

 fu = 33 o x gm =  29.70  
o   

 c = 0,00 x gm =  0.00 kPa  

 Ka = tg 2(180/4- fu/2) =  0.34    

 Kb = tg 2(180/4+ fu/2) =  2.96    

     

4.1.2 Geometria ściany budynku   

 ściana posadowiona na poziomie:   -2.05 m

 wierzch nasypu za ścian ą na rz ędnej:  1.40 m

 poziom spodu wie ńca ściany na rz ędnej:  3.20 m

 poziom gruntu w budynku (przypadek odkopanej ściany): -1.75 m

 obci ążenie nasypu          qn = 0.00 KN/m   czyli  Hz =  0.00 m

 wysoko ść nasypu Hn= 2.20 
m (bez wys. stopy 
fund.) 

 szeroko ść stopy fundamentowej  B= 0.60 m  

 wysoko ść stopy fundamentowej  Hb= 0.30 m  

 wysoko ść ściany Hs= 4.00 
m (bez wys. stopy 
fund.) 

 grubo ść ściany Bs= 0.24 m  

 szeroko ść ostrogi fundamentu Bst = 0.18 m  

      

4.1.3 Obci ążenia ściany budynku    

 parcie gruntu na ścian ę oporow ą wynosi ć b ędzie 

 na poziomie wierzchu nasypu  1.40 H1 = 0.00 m

 q1 = H1 x g x Ka = 0.00 KPa  

 na poziomie wierzchu stopy fundam. -1.75 H2 = 2.20 m

 q2 = H2 x g x Ka = 12.36 KPa  

 na poziomie spodu stopy fundam. -2.05 H3 = 2.50 m

 q3 = H3 x g x Ka = 14.04 KPa  
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4.2 Ściana zewn ętrzna – przekrój żeber wzmacniaj ących 

Cechy przekroju: 
Wymiary przekroju [cm]:  

 h=18,0,  b=18,0,  
Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej 

BETON: C20/25  
fck= 20,0 MPa, fcd=fck/γc=20,0/1,50=13,3 MPa 

Cechy geometryczne przekroju betonowego: 
Ac=324 cm2,  Jcx=8748 cm4,  Jcy=8748 cm4 

STAL: A-III  (34GS) 
fyk=410 MPa, γs=1,15, fyd=350 MPa 
ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)

=0,667,  
Zbrojeniegłówne:  

As1+As2=4,52 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×4,52/324=1,40 %,  
Jsx=185 cm4, Jsy=185 cm4,  

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Początek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 137,5 cm 
Przyjęto strzemiona 2-cięte, prostopadłe do osi pręta o rozstawie 12,3 cm 

 

5.  Fundamenty      

5.1  Ława  L1  pod ścian ą podłu żną charakteryst.  
wsp.obci ąż

. 
obliczeniowe   

 szeroko ść ławy bL1 = 0.60 m   

  - obci ążenie całkowite qL1c = 38.76 1.21 46.83  

 orientacyjne napr ężenia pod ław ą sigL1 = qL1c/bL1 = 78.04 kPa 
      

5.2  Ława  L2  pod ścian ą szczytow ą przy zbiornikach  

 szeroko ść ławy bL2 = 0.40M   

  - obci ążenie całkowite qL2c = 23.20 1.18 27.49  

 orientacyjne napr ężenia pod ław ą sigL2 = qL2c/bL2 = 68.73 kPa 
     

5.3  Ława  L3  pod ścian ą no śną wewnętrzn ą   

 szeroko ść ławy bL3 = 0.80M   

  - obci ążenie całkowite qL3c = 56.02 1.18 66.15  

 orientacyjne napr ężenia pod ław ą sigL2 = qL3c/bL3 = 82.69 kPa 
      

5.4  Sprawdzenie przyj ętych szeroko ści ław fundamentowych 

 Graniczny opór jednostkowy podło ża dla: glina piaszczysta, twardoplastyczna  

 dla oznaczania parametrów metod ą B  gm=  0.9  

 gD = 22,0 x gm =  19.80 kN/m 3   

 gB = 22,0 x gm =  19.80 kN/m 3   

 fu = 14 o x gm =  12.60 o   

 c = 16,00 x gm =  14.40 KPa   

 qf = N Cxi C x c + N D x g D x D x i D + N B x g B x B x i B =250 kPa  

 współczynnik korekcyjny m = 0.81    

 qr = m x qf = 203 kPa    
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6.3  Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego – obiekt 6A i 6B (2 szt.) 
 

Zbiorniki osadu zaprojektowano w postaci dwóch podziemnych, walcowych 
jednokomorowych zbiorników z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem wykonanych  
z betonu szczelnego C35/45, przykrytego prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami 
serwisowymi i technologicznymi ø600; otworami ø110 na kominki wentylacyjne i otworem 
ø120 na szybkozłącze strażackie. W ścianach studni osadzić klamry złazowe. Grubość ścian 
15cm i płyty dennej 25cm, a płyty przykrywającej 15cm. W ścianach kręgów należy wykonać 
szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  

Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie litery 
„U” wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje się prefabrykowane kręgi ścienne. 
Średnica płyty dennej wynosi 3,30m, a grubość 25cm. Prefabrykowany krąg z dnem należy 
posadowić w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 20cm  
i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie 
ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu: 7. bioreaktora. 
Kręgi układać na uszczelki samosmarujące SDV. 

 
− Średnica wewnętrzna:     3,00m, 
− Średnica zewnętrzna:     3,30m, 
− Wysokość w świetle:     4,50m, 
− Grubość ścian płaszcza:     15cm, 
− Grubość płyty dennej:     25cm, 
− Powierzchnia zabudowy (dla jednego zb):  8,55m2, 
− Powierzchnia zabudowy (dla dwóch zb.):  17,1m2, 
− Kubatura wewnętrzna (dla jednego zb.):   31,80m3. 
− Rzędna wierzchu płyty dennej:    252,35m n.p.m. (-3,00) 
− Rzędna spodu płyty dennej:    252,10m n.p.m. (-3,25) 

 
6.4  Pompownia ścieków surowych – obiekt nr 1 (1 szt.) 

 
 Pompownię ścieków surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego 

jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych z dnem wykonanych z 
betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stalą A-IIIN, przykrytego 
prefabrykowaną płytą żelbetową z włazami serwisowym i technologicznymø600 otworami na 
kominki wentylacyjne ø110, otworem ø110 na zamontowanie żurawia oraz otworem 50×80cm 
na kratę koszową. Pomost i drabiny złazowe w dostawie z technologią. Grubość ścian 20 cm i 
płyty dennej 30 cm, a płyty przykrywającej 15 cm. W ścianach kręgów należy wykonać szczelne 
przejścia dla rur o średnicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  
 

Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie litery 
„U” wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje się prefabrykowane kręgi ścienne. 
Średnica płyty dennej wynosi 2,40 m a grubość 25 cm. Płytę denną należy wykonać w wykopie 
na ułożonej warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego grubości ok. 20 cm i wykonanej 
izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie ścian 
zewnętrznych  i wewnętrznych wykonać wg punktu: 7. 
 

− Średnica wewnętrzna:     2,00m, 
− Średnica zewnętrzna:     2,40m, 
− Wysokość w świetle:     7,00m, 



OŚ w gminie Lelów  P 13.231/13 
 

 30 

− Grubość ścian płaszcza:     20cm, 
− Grubość płyty dennej:     30cm, 
− Powierzchnia zabudowy:     4,52m2, 
− Kubatura wewnętrzna:     21,99m3. 
− Rzędna wierzchu płyty dennej:    248,35m n.p.m. (-7,00) 
− Rzędna spodu płyty dennej:    248,05m n.p.m. (-7,30) 

 
6.5  Zbiornik u średniający ścieków dowożonych– obiekt nr 5 (1 szt.) 

 
Zbiornik uśredniający zaprojektowano w postaci zagłębionego w ziemi, okrągłego 

zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z betonu szczelnego 
C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonego stalą A-III N, przykrytego prefabrykowaną 
płytą żelbetową z włazami serwisowymi/ technologicznymi ø600, otworami na kominki 
wentylacyjne ø110, oraz otworem ø110 na zamontowanie żurawia. Płytę należy ustawić 
tak by właz serwisowy był ustawiony osiowo nad stopniami złazowymi natomiast 
położenie pozostałych włazów będzie wynikowe. W ścianach pompowni osadzić klamry 
złazowe. Grubość ścian 15cm i płyty dennej 25cm, a płyty przykrywającej 15cm. W 
ścianach kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach 
podanych w projekcie technologicznym.  
 

Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie 
litery „U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje się prefabrykowane kręgi 
ścienne. Średnica płyty dennej wynosi 3,30m a grubość 25cm. Płytę denną należy 
wykonać w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 
20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne 
poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu: 7. 

 
− Średnica wewnętrzna:     3,00m, 
− Średnica zewnętrzna:     3,30m, 
− Wysokość w świetle:     4,00m, 
− Grubość ścian płaszcza:     15cm, 
− Grubość płyty dennej:     25cm, 
− Powierzchnia zabudowy:     8,55m2, 
− Kubatura wewnętrzna:     28,27m3. 
− Rzędna wierzchu płyty dennej:    251,35m n.p.m. (-4,00) 
− Rzędna spodu płyty dennej:    251,10m n.p.m. (-4,25) 

 
6.6  Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych – obiekt Spo(1 szt.) 

 
Studnię pomiarową zaprojektowano w postaci podziemnego, okrągłego 

jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kręgów żelbetowych wykonanych z 
betonu szczelnego C35/45, zbrojonych stalą A-III, przykrytego prefabrykowaną płytą 
żelbetową z 1 włazem serwisowymø600.Płytę należy ustawić tak by właz serwisowy był 
ustawiony osiowo nad stopniami złazowymi. W ścianach pompowni osadzić klamry 
złazowe. Grubość ścian 15cm i płyty dennej 25cm, a płyty przykrywającej 15cm. W 
ścianach kręgów należy wykonać szczelne przejścia dla rur o średnicach i w miejscach 
podanych w projekcie technologicznym. 
 



OŚ w gminie Lelów  P 13.231/13 
 

 31 

Na kołowym prefabrykowanym kręgu z dnem o przekroju pionowym w kształcie 
litery „U wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje się prefabrykowane kręgi 
ścienne. Średnica płyty dennej wynosi 2,30m a grubość 25cm. Płytę denną należy 
wykonać w wykopie na ułożonej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubości ok. 
20cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne 
poprzez malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wg punktu: 7. 

 
− Średnica wewnętrzna:     2,00m, 
− Średnica zewnętrzna:     2,30m, 
− Wysokość w świetle:     2,30m, 
− Grubość ścian płaszcza:     15cm, 
− Grubość płyty dennej:     25cm, 
− Powierzchnia zabudowy:     4,15m2, 
− Kubatura wewnętrzna:     7,22m3. 
− Rzędna wierzchu płyty dennej:    254,55m n.p.m. (-0,80) 
− Rzędna spodu płyty dennej:    254,30m n.p.m. (-1,05) 

 
6.7  Taca najazdowa i separator ścieków – obiekt 4A i 4B 

 
W ciągu drogi wewnętrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczystości z wozów 

asenizacyjnych projektuje się prostokątną tacę najazdową – plac postojowy o wymiarach 
4,0×6,5m (z miejscowym powiększeniem 1,00×1,25m na posadowienie separatora 
zanieczyszczeń stałych). 
 
 Powierzchnia zabudowy 27,25m2 
 
 Tacę najazdową zaprojektowano z płyty betonowej gr. 15cm z betonu C30/37o klasie 
ekspozycji XF3. Płyta zbrojona przy górnej powierzchni siatką z prętów ø8/15/15cm  
(stal A-O). Podkład betonowy gr. 20cm z betonu C18/20, ułożony na izolacji poziomej z folii 
budowlanej gr. 2mm. Warstwa pospółki gr.65cm zagęszczana mechanicznie warstwami co 20cm 
do stopnia zagęszczenia (ID = 0,67). 

Taca najazdowa ma kształt prostokątnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami  
do centralnie umieszczonej studzienki (wraz z żeliwnym wpustem ulicznym) połączonej 
z odbiornikiem ścieków – zbiornikiem uśredniającym (wg projektu sieci zewnętrznych). 
 Taca graniczy z nawierzchnią drogi i cokołem pod hermetyczny punkt zlewny w postaci 
betonowego fundamentu wystającego ponad teren 10cmo wymiarach 1,0x1,25 m zbrojonego 
przy górnej powierzchni siatką z prętów ø8/15/15. 
Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi krawężnikami drogowymi. 

  
6.8  Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4 

 
Projektuje się stację zlewczą o wymiarach zewnętrznych w planie 2,05×2,65m (bez 

ocieplenia) i wysokości pomieszczenia 2,65m, przykrytą dachem jednospadowym. 
 

Powierzchnia zabudowy:   6,4m2 
Kubatura wewnętrzna:    20,03m3, 
Rzędna posadowienia ław (-1,55):   253,80m n.p.m. 
 



OŚ w gminie Lelów  P 13.231/13 
 

 32 

 Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajduje 
się w nim urządzenia niezbędne do obsługi punktu zlewnego (zawory, przepływomierz  
i rejestrator pomiaru ilości ścieków). Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną. 
 

Obiekt projektuje się do realizacji w technologii tradycyjnej (cegła ceramiczna pełna). 
Budynek posadowiony jest na ławie fundamentowej 40×30cm. Ławy wykonano z betonu 
C20/25 zbrojone 4ø12 (stal AIII) i strzemionami ø6/20cm. Konstrukcję dachu stanowią krokwie 
7,5×17,5cm oparte na murłatach 12×12cm. Pokrycie stanowi blacha dachówkopodobna na łatach 
5×5cm, co 35cm, ocieplona wełną mineralną gr. 15cm. Od strony wnętrza paroizolacja z folii 
PCW, a wykończenie stanowi płyta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi za pomocą 
rusztu ze stali ocynkowanej. 
 
 Budynek ocieplono styropianem gr. 10cm powyżej cokołu i 7cm poniżej. Wykończenie 
zewnętrzne takie same jak wykończenie budynku technicznego (ob. nr 2). Wokół szybkozłączki 
na szerokość 10cm i poniżej do poziomu terenu należy wykonać cokół i wyłożyć go płytkami 
klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny). Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, 
kolorystyka jak w bud. technicznym. 

Posadzki wyłożone gresem z cokolikiem na wysokość płyty, kolorystyka wg punktu 10. 
Ściany wyłożone glazurą w kolorze wg pkt10. 

 
6.9 Wiata pod agregat prądotwórczy ob. 8 

 
Wiata pod agregat prądotwórczy umieszczona będzie przy drodze wewnętrznej na 

prostokątnym placu o wymiarach 3,12×4,12m. 
 
Powierzchnia zabudowy   12,85m2 
 
Wiatę zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwóch stron  

na ścianach z cegły pełnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej, związanych w górnej 
części wieńcem żelbetowym 12×12cm zbrojonym 4ø12 (stal AIII) i strzemionami ø6 / 20cm. 
Miejsce podparcia bez ścian stanowi słup stalowy o przekroju kwadratowym 10x10cm 
z kształtownika zamkniętego. Fundament pod ściany wiaty zaprojektowano w postaci ławy 
betonowej szerokości 40cm i gr. 30cm z betonu C30/37. Ława zbrojona 4ø12 (stal AIII)  
i strzemionami ø8 / 20cm. Ściany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiaty z płyty 
betonowej zbrojona przy górnej powierzchni siatką z prętów ø8 / 15 / 15cm (stal A-0). Posadzka 
ułożona na warstwie pospółki gr. 85cm. i zagęszczanej mechanicznie, co 20cm do ID>0,67. 

Płyta pod agregat prądotwórczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr. 40cm i wystająca 
ponad posadzkę 30cm, zbrojona górą i dołem siatką z prętów #14 /15/15cm (stal AIII).Płyta 
ułożona na pospółce gr. 100cmstabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zagęszczanej 
mechanicznie, co20 cm do ID>0,67.  

Więźba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z kształtowników 
zamkniętych. Rama zakotwiona w wieńcu za pomocą stalowych kotew z prętów # 14  
w rozstawie co 90cm.Dach czterospadowy, kryty blachą dachówkopodobną na łatach 5×5cm, co 
35cm. 

Wiata graniczy z zielenią i z nawierzchnią drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony 
typowymi krawężnikami drogowymi. 
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6.10 Mur oporowy MR-01 
 

 
Ciężar objętościowy γ = 23.00 kN/m3 
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy PN-B-03264. 
 
Beton : B 37 
Zbrojenie podłużne : A-IIIN  
  

 
 
 

Nośność gruntu 
Siły oddziałuj ące w środku podstawy fundamentu 

Nr 
Moment  Siła Normalna  Siła Tn ąca Mimo śród  Naprężenie  
[kNm/m]  [kN/m]  [kN/m]  [m]  [kPa]  

1  -12.10 54.51 -17.58 0.00 31.15 

Sprawdzenie no śności podło ża gruntowego pod fundamentem  
 
Sprawdzenie mimo środu  
Max. mimośród siły normalnej e = 0.0 mm 
Maksymalny dozwolony mimośród edoz = 577.5 mm 
Mimo śród siły normalnej SPEŁNIA WYMAGANIA 
 
Sprawdzenie no śności podstawy fundamentu  
Max. naprężenie w poziomie posadowienia σ = 31.15 kPa 
Nośność gruntu pod fundamentem  Rd = 100.00 kPa 
Współczynnik bezpieczeństwa = 3.21 > 1.50  
Nośność gruntu pod fundamentem SPEŁNIA WYMAGANIA 

Sprawdzenie trzonu ściany 

 3.45  3.45 

 1.75 

 0.25 

 3.10 

 0.35 

 0.50  1.00 

 0.00:1 
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Zbrojenie i wymiary przekroju 
Średnica pręta = 14.0 mm 
Liczba prętów = 5  
Otulina zbrojenia = 30.0 mm 
Szerokość przekroju = 1.00 m 
Wysokość przekroju = 0.25 m 
Stopień zbrojenia ρ = 0.36 % > 0.15 % = ρmin 
Położenie osi obojętnej x  = 0.02 m < 0.11 m = xmax 
Moment niszczący Mrd = 65.78 kNm > 54.32 kNm = Msd 

 
Analiza stateczno ści zbocza (Bishop)  
Suma sił aktywnych : Fa = 73,01 kN/m 
Suma sił biernych : Fp = 1372,76 kN/m 
 Moment obracający : Ma = 359,82 kNm/m 
Moment utrzymujący : Mp = 6765,80 kNm/m 
Współczynnik bezpieczeństwa = 18,80 > 1,50  
Stateczno ść zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA 

 
Wykonać zgodnie z rys. szalunkowym i rys. zbrojenia w załączeniu. 

 
6. 11. Zabezpieczenie istniejącej skarpypołożonej od strony północno-

wschodniej poza granicami projektowanej inwestycji. 
 

Istniejącą skarpę 1:1 należy docelowo wzmocnić i ukształtować ze spadkiem 1:1,75. 
W części dolnej podłoże wypełnić mieszanką tłucznia i żwirów grubych, trzon skarpy 

wzmocnić geotkaniną. Powierzchnie zbocza wyłożyć geosiatką antyerozyjną i zazielenić. 
Istniejącą skarpę przy drzewie wykonać o nachyleniu 1:1 z zabezpieczeniem 

powierzchniowym w postaci zbrojenia siatkami stalowymi i kotwami gruntowymi o parametrach 
pokazanych w obliczeniach. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać projekt organizacji robót, projekt BIOZ i 
przedłożyć do zatwierdzenia Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru. 

Podczas wykonywania robót ziemnych należy ściśle stosować się do postanowień normy 
PN-B-06050: 1999 r „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”  

 
 

Analiza stateczno ści zbocza  
Projekt 
Projekt : LELÓW - umocnienie skarp poza drzewem  
Część : Projekt budowlany 
Opis : Projektowana skarpa 1:1,75 
Autor : inż. Stefan Maciejak 
Data : 2014-12-23 
Rodzaj obliczeń : w parametrach efektywnych 

Warstwa 

Nr Lokalizacja warstwy 
Współrz ędne punktów warstwy [m] 

x z x z x z 

1 

-15,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 

0,69 0,00 2,09 -1,39 3,11 -1,39 

10,22 -5,44 19,53 -10,74 22,00 -10,74 
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Nr Lokalizacja warstwy 
Współrz ędne punktów warstwy [m] 

x z x z x z 

2 

-15,00 -5,44 0,00 -5,44 10,18 -5,44 

10,22 -5,44     

      

3 

-15,00 -15,69 0,00 -15,80 22,00 -15,96 

      

Parametry gruntów - napr ężenia efektywne 

Nr Nazwa Szrafura 
ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m 3] 

1 Warstwa 1 29,50 0,00 18,50 

2 Warstwa 2 30,00 0,00 18,50 

Parametry gruntów - wypór 

Nr Nazwa Szrafura 
γsat  γs n 

[kN/m 3] [kN/m 3] [–] 

1 Warstwa 1 18,50   

2 Warstwa 2 19,50   

Parametry gruntu 
Warstwa 1  
Ciężar objętościowy : γ = 18,50 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego : ϕef = 29,50 ° 
Spójność gruntu : cef = 0,00 kPa 
Ciężar gruntu nawodn. : γsat = 18,50 kN/m3 
  
Warstwa 2  
Ciężar objętościowy : γ = 18,50 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego : ϕef = 30,00 ° 
Spójność gruntu : cef = 0,00 kPa 
Ciężar gruntu nawodn. : γsat = 19,50 kN/m3 
  

Przyporz ądkowanie i powierzchnie 

Nr Lokalizacja powierzchni 
Współrz ędne punktów powierzchni [m] Przyporz ądkowany 

x z x z grunt 
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Nr Lokalizacja powierzchni 
Współrz ędne punktów powierzchni [m] Przyporz ądkowany 

x z x z grunt 

1 

0,00 -5,44 10,18 -5,44 
Warstwa 1 

10,22 -5,44 3,11 -1,39 

2,09 -1,39 0,69 0,00 

0,01 0,00 0,00 0,00 

-15,00 0,00 -15,00 -5,44 

    

2 

0,00 -15,80 22,00 -15,96 
Warstwa 2 

22,00 -10,74 19,53 -10,74 

10,22 -5,44 10,18 -5,44 

0,00 -5,44 -15,00 -5,44 

-15,00 -15,69   

    

3 

0,00 -15,80 -15,00 -15,69 
Warstwa 2 

-15,00 -20,96 22,00 -20,96 

22,00 -15,96   

    

Obciążenie 

Nr Rodzaj 
/  /  /  /  Nachylenie  Wartość  

z [m] / x 1 
[m] 

x [m] / z 1 
[m] 

l [m] / x 2 
[m] 

b [m] / z 2 
[m] α [°] q, q1, f, F q2 jednostka 

1 pasmowe na 
powierzchni x = 2,10 l = 1,00  0,00 5,00  kN/m2 

2 pasmowe na 
powierzchni x = -0,70 l = 1,00  0,00 5,00  kN/m2 

3 pasmowe z = -5,40 x = -13,00 l = 12,00  0,00 15,00  kN/m2 

Nazwy obci ążeń 

Nr Nazwa 

2 1 

3 1 

Woda 
Rodzaj wody : Brak wody 

Spękanie tensyjne 
Spękanie tensyjne nie zostało zdefiniowane.   

Obciążenie sejsmiczne 
Nie uwzględniono obciążeń sejsmicznych.    

Ustawienia oblicze ń 
Ustawienia obliczeń : Polska 
Rodzaj obliczeń : Współczynnik bezpieczeństwa 
Współczynnik bezpieczeństwa :  1,50  

Wyniki (Faza budowy 1) 
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Obliczenie 1 
Łamana powierzchnia po ślizgu  

Współrz ędne punktów powierzchni po ślizgu [m] 
x z x z x z x z x z 

-5,72 0,00 1,40 -7,81 20,68 -10,74     

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji. 

Analiza stateczno ści zbocza (Sarma)  
Współczynnik bezpieczeństwa = 1,52 > 1,50  
Stateczno ść zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA 
 
  

 
 
 
 

Analiza stateczno ści zbocza 
Projekt 
Projekt : Lelów zabezpieczenie skarpy przy 

drzewie 
Autor : Inż. Stefan Maciejak 
Data : 2014-12-23 
Rodzaj obliczeń : w parametrach efektywnych 

Warstwa 

Nr Lokalizacja warstwy 
Współrz ędne punktów warstwy [m] 

x z x z x z 

1 

-15,00 0,00 0,01 0,00 0,69 0,00 

2,09 -1,39 3,11 -1,39 7,72 -5,33 

11,49 -8,55 11,54 -8,60 15,49 -8,59 

17,70 -8,59 18,43 -8,59 20,70 -8,58 

21,45 -8,58 22,00 -8,57 25,00 -8,52 
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Nr Lokalizacja warstwy 
Współrz ędne punktów warstwy [m] 

x z x z x z 

2 

-15,00 -5,26 -14,97 -5,26 7,58 -5,33 

7,72 -5,33     

      

3 

11,49 -8,55 11,49 -8,61 11,83 -9,90 

20,41 -9,91 20,59 -8,97 20,70 -8,58 

      

4 

-15,00 -15,69 0,00 -15,80 22,00 -15,96 

25,00 -15,98     

      

Parametry gruntów - napr ężenia efektywne 

Nr Nazwa Szrafura 
ϕef cef γ 
[°] [kPa] [kN/m 3] 

1 Warstwa 2 30,00 0,00 19,00 

2 Warstwa 1 30,00 0,00 18,50 

Parametry gruntów - wypór 

Nr Nazwa Szrafura 
γsat  γs n 

[kN/m 3] [kN/m 3] [–] 

1 Warstwa 2 19,50   

2 Warstwa 1 19,00   

Parametry gruntu 
Warstwa 2  
Ciężar objętościowy : γ = 19,00 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego : ϕef = 30,00 ° 
Spójność gruntu : cef = 0,00 kPa 
Ciężar gruntu nawodn. : γsat = 19,50 kN/m3 
  
Warstwa 1  
Ciężar objętościowy : γ = 18,50 kN/m3 
Kąt tarcia wewnętrznego : ϕef = 30,00 ° 
Spójność gruntu : cef = 0,00 kPa 
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Ciężar gruntu nawodn. : γsat = 19,00 kN/m3 
  

Przyporz ądkowanie i powierzchnie 

Nr Lokalizacja powierzchni 
Współrz ędne punktów powierzchni [m] Przyporz ądkowany 

x z x z grunt 

1 

-14,97 -5,26 7,58 -5,33 
Warstwa 1 

7,72 -5,33 3,11 -1,39 

2,09 -1,39 0,69 0,00 

0,01 0,00 -15,00 0,00 

-15,00 -5,26   

    

2 

11,49 -8,61 11,83 -9,90 
Warstwa 2 

20,41 -9,91 20,59 -8,97 

20,70 -8,58 18,43 -8,59 

17,70 -8,59 15,49 -8,59 

11,54 -8,60 11,49 -8,55 

    

3 

0,00 -15,80 22,00 -15,96 
Warstwa 1 

25,00 -15,98 25,00 -8,52 

22,00 -8,57 21,45 -8,58 

20,70 -8,58 20,59 -8,97 

20,41 -9,91 11,83 -9,90 

11,49 -8,61 11,49 -8,55 

7,72 -5,33 7,58 -5,33 

-14,97 -5,26 -15,00 -5,26 

-15,00 -15,69   

    

4 

22,00 -15,96 0,00 -15,80 
Warstwa 1 

-15,00 -15,69 -15,00 -20,98 

25,00 -20,98 25,00 -15,98 

    

Kotwy 

Nr 

Początek Długo ść i nachylenie / 
współrz ędne 

Rozstaw 
kotew 

Średnica / 
powierzch

nia 

Moduł 
spr ężysto

ści 

Siła 
niszcz ąca 

Uwzgl ęd
niaj Siła 

x [m] z [m] l [m] / x 
[m] 

α [°] / z 
[m] 

b [m] d [mm] / A 
[mm 2] E [MPa] Fc [kN] 

w 
ściskani

u 
F [kN] 

1 11,45 -8,52 l = 8,00 α = 150,00 1,50 d =   Nie 200,00 

2 9,11 -6,52 l = 8,00 α = 150,00 1,50 d =   Nie 200,00 

3 6,59 -4,36 l = 8,00 α = 150,00 1,50 d =   Nie 200,00 

Zbrojenie 

Nr 

Punkt z lewej Punkt z prawej Długo ść Wytrzymało ść Stiffness Uwzgl ęd
niaj 

x [m] z [m] x [m] z [m] L [m] Rt [kN/m] Eh [kN/m] 
w 

ściskani
u 
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Nr 

Punkt z lewej Punkt z prawej Długo ść Wytrzymało ść Stiffness Uwzgl ęd
niaj 

x [m] z [m] x [m] z [m] L [m] Rt [kN/m] Eh [kN/m] 
w 

ściskani
u 

1 3,16 -1,50 11,41 -8,50 10,82 27,00  Nie 

2 10,57 -9,30 21,34 -9,30 10,77 27,00  Nie 

Obciążenie 

Nr Rodzaj 
/  /  /  /  Nachylenie  Wartość  

z [m] / x 1 
[m] 

x [m] / z 1 
[m] 

l [m] / x 2 
[m] 

b [m] / z 2 
[m] 

α [°] q, q1, f, F q2 jednostka 

1 pasmowe na 
powierzchni x = 2,10 l = 1,00  0,00 5,00  kN/m2 

2 pasmowe na 
powierzchni x = -0,70 l = 1,00  0,00 5,00  kN/m2 

3 pasmowe z = -5,40 x = -13,00 l = 12,00  0,00 150,00  kN/m2 

Nazwy obci ążeń 

Nr Nazwa 

2 1 

3 1 

Ustawienia oblicze ń 
Ustawienia obliczeń : Polska 
Rodzaj obliczeń : Współczynnik bezpieczeństwa 
Współczynnik bezpieczeństwa :  1,50  

Wyniki (Faza budowy 1) 
Obliczenie 1 
Łamana powierzchnia po ślizgu  

Współrz ędne punktów powierzchni po ślizgu [m] 
x z x z x z x z x z 

-12,47 0,00 -9,46 -3,15 5,45 -14,03 22,31 -8,56   

Powierzchnia poślizgu po optymalizacji. 

Siły w zbrojeniu  
Zbrojenie Siła [kN/m] 

1 0,00 
2 0,00 

Analiza stateczno ści zbocza (Sarma)  
Współczynnik bezpieczeństwa = 1,91 > 1,50  
Stateczno ść zbocza SPEŁNIA WYMAGANIA 
  
Nazwa : Obliczenia  Faza - obliczenia : 1 - 1 
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Nazwa : Obliczenia  Faza - obliczenia : 1 - 1 
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7. IZOLACJE 
 

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach żelbetowych, dla 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym działaniem magazynowanych ścieków, 
przewidziano zastosowanie ochrony materiałowo-strukturalnej. W tym celu obiekty 
zaprojektowano z betonów konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 lub C35/45 i klasie 
ekspozycji XD2, zachowując odpowiednią otulinę zbrojenia pokazaną na rysunkach. 
Powierzchnie betonowe wewnętrzne i zewnętrzne muszą być równe, gładkie, bez „raków”, 
pustek, ubytków porowatości, zbyt dużej chropowatości i nacieków oraz uskoków betonowych. 

 
7.1 Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych w gruncie 
 
 Wszystkie powierzchnie betonowe ścian pionowych zewnętrznychobsypanych gruntem 
oraz żelbetową płytę denną studni prefabrykowanych należy zabezpieczyć izolacją 
przeciwwodną składającą się z 2 warstw gruntującego roztworu ponaftowego asfaltu oraz 1 
warstwy asfaltowego lepiku.Szczegóły nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. 
 
7.2 Izolacje zewnętrznych powierzchni betonowych powyżej gruntu 
 

Wszystkie powierzchnie pionowe zewnętrznych ścian zbiornika, nieobsypanych gruntem 
aż do górnej krawędzi ściany zbiornika oraz powierzchnia pozioma korony zbiornika (dla studni 
powierzchnia żelbetowej płyty wierzchniej) zabezpieczyć emulsją bitumiczną do ochrony i 
uszczelniania podłoży mineralnych oraz bitumiczną masą izolacyjną do hydroizolacji betonu. 
 
7.3 Izolacje wewnętrznych powierzchni betonowych 
 
 Wszystkie powierzchnie pionowe wewnętrzne ściany zbiornika stykające się ze ściekami 
w pasie ruchomego zwierciadła ścieków aż do górnej krawędzi ściany zbiornika pokryć powłoką 
na bazie żywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegóły 
nanoszenia wg. instrukcji wybranego producenta. 
 
7.4 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 

Elementy stalowe wewnętrzne oczyścić do I-go stopnia czystości, a następnie dwa razy 
zagruntować i pokryć farbą chloro-kauczukową w kolorze wg pkt. 10. 

Elementy stalowe zewnętrzne ocynkować ogniowo. 
Elementy bezpośrednio narażone na działanie ścieków oraz narażone na rozpryskowe 

działanie ścieków zabezpieczyć wg opisu w projekcie technologicznym. 
 

8. INSTALACJE 
 

Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodną, kanalizacyjną, wentylację 
grawitacyjną i mechaniczną oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, 
sterowania i pomiarową. Szczegółowe opisy zawarte w projektach branżowych. 
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9. WARUNKI BHP I P. POŻ. 
 

Roboty budowlano – montażowe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich 
eksploatacji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a szczególnie 
zawartymi w: 

 
− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
− Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, 
poz. 1650) 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków (Dz. U. nr 96, poz. 
438) 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz. U. nr 21, poz. 73) 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96, poz. 437) 

− „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych tom II. 
Instalacje sanitarne” 

− „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” 
PKTSGiK Warszawa 1996r. 

− Obiekty oczyszczalni ścieków w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagrożone 
wybuchem.  

− Klasa odporności pożarowej obiektów „E” NRO 
− Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjście ewakuacji o szerokości 0,9m przez nie 

więcej niż trzy pomieszczenia. 
− Obiekty – instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
− Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 10l/s – hydrant naziemny ø80. 
− Podręczny sprzęt gaśniczy jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg/3dm3 na 300m2 

chronionej powierzchni. 
− Drewno więźby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone środkiem 

ogniochronnym do stopnia niezapalności. W części jednoprzestrzennej budynku dach 
ocieplony płytami z wełny mineralnej (12cm) z podbitką z płyt gipsowo – kartonowych 
ogniochronnych lub równoważny, grubości 12,5mm. 

 
Proponowana oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o zaprojektowaną technologię, 

działać będzie automatycznie i nie wymaga stałej obsługi. 
Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inżynierskim, niezagrożonym 

wybuchem i zalicza się do PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2. Budynek 
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposażenie obiektu w 2 gaśnice proszkowe ABC 
4 kg. Budynek ma wyjście awaryjne. 

Na terenie oczyszczalni ścieków nie występuje zagrożenie wybuchem. 
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10.  KOLORYSTYKA 
 
Lp Element Proponowany kolor Zaakceptowany kolor 
Elementy zewnętrzne 
1 Dach – pokrycie Zielony  
2 Dach – rynny i rury spustowe Ciemno-zielony  
3 Dach – obróbki blacharskie Ciemno-zielony  
4 Ściany zewnętrzne Jasno-zielony  
5 Ściany zewnętrzne – cokół Cegły  
6 Stolarka – drzwi zewnętrzne Ciemno-zielony  
7 Stolarka – okna Biały  
8 Przykrycie bioreaktora Zielony  
9 Przykrycie wiaty pod agregat 

prądotwórczy 
Zielony  

10 Zbiorniki - ściany zewnętrzne Surowy beton  
11 Schodki metalowe i barierki Ocynkowane  
Elementy wewnętrzne 
1 Ściany i sufity – malowane Biały – kość słoniowa  
2 Ściany – glazura Jasno – zielony  
3 Podłogi – gres Szary  
4 Podłogi – pomieszczenia socjalne – gres Szaro – zielone  
5 Stolarka – drzwi wewnętrzne Biały  
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11.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

CHARAKTERYZUJ ĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA 
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 
LUDZI I OBIEKTY S ĄSIEDNIE 

 
11.1  Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakość i sposób 

odprowadzania ścieków 
 
 
Woda 
 
Dotyczy następujących obiektów budowlanych na terenie oczyszczalni ścieków: 
 

• Budynku technicznego - obiekt nr 2 
• Punktu zlewnego FEK-PAK - obiekt nr 4 

 
Zapotrzebowanie na wodę zimną: 
 

• Zapotrzebowanie na wodę zimną do celów sanitarnych: 90 l/db 
• Zapotrzebowanie na wodę zimną do celów technologicznych: 500 l/db 
• Zapotrzebowanie na wodę zimną do celów utrzymania czystości: 200 l/db 
• Łączne zapotrzebowanie na wodę zimną: Qcałk. = 790 l/doba 

 
Źródła zaopatrzenia w wodę: 
 
Istniejąca gminna sieć wodociągowa i istniejące przyłącze wodociągowe do oczyszczalni 
ścieków o śr. 90 mm. 
 
Instalacja ciepłej wody użytkowej dla zaopatrzenia w ciepłą wodę natrysku, umywalek oraz 
zlewu w budynku technicznym (obiekt nr 2): 
- pojemnościowy elektryczny podgrzewacz wody o pojemności 40 litrów. Moc podgrzewacza 

1,5 kW 230 V. Ogrzewacz umiejscowiono w pomieszczeniu szatni pod stropem. 
 
 
Ścieki 
 
Ścieki oczyszczone technologiczne i socjalno-bytowe z terenu oczyszczalni ścieków  (w tym 
przede wszystkim z procesu oczyszczania ścieków doprowadzanych gminną kanalizacją i 
systemem transportu asenizacyjnego): 
 
Rodzaj ścieków dopływających do oczyszczalni Wartość 

Qs – średnia dobowa ilość ścieków sanitarnych 2.364 M × 0,10 m3/M×d = 236 m3/d 

Qs,max – maksymalna dobowa ilość ścieków sanitarnych 1,3 × 236 m3/d = 307 m3/d 

Qh,max – maksymalna godzinowa ilość ścieków sanitarnych 2,0 × 1,3 × 236 m3/d / 24 = 25,6 m3/h 

Qdow. – ilość ścieków dowożonych 200 M × 0,05 m3/M×d = 10 m3/d 

Qusł1 – ilość ścieków z usług  11,3 m3/d 
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Rodzaj ścieków dopływających do oczyszczalni Wartość 

Qusł.2 – ilość ścieków z obiektów komunalnych  2,5 m3/d 

Qinf. – ilość wód infiltracyjnych  47,3 m3/d 

Projektowane parametry oczyszczalni ścieków 

Qdśr – średnia dobowa ilość ścieków 236 + 10 + 11,3 +2,5 + 47,3 = 308 m3/d 

Qdmax – maksymalna dobowa  ilość ścieków 307 + 12 + 13,6 + 3,0 + 70,9 = 407 m3/d 

Qhmax – maksymalna godzinowa ilość ścieków 25,6 + 0,5 + 1,1 + 0,1 + 5,9 = 33,3 m3/h 

Qm – miarodajny godzinowy przepływ ścieków (I = 90 %) 2 × 15 m3/h 

 
Jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika: 
 
Zaproponowane rozwiązania techniczne przy rozbudowie istniejącej oczyszczalni umożliwi ą 
osiągnięcie efektu ekologicznego oraz zapewnią nie przekroczenie stężenia zanieczyszczeń w 
ściekach oczyszczonych, zgodnych z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. dla oczyszczalni, oczyszczających ścieki komunalne oraz 
obsługujących liczbę mieszkańców z przedziału 2000 - 9999 RLM. Zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, najwyższe dopuszczalne wartości 
wskaźników zanieczyszczeń dla tej wielkości oczyszczalni muszą wynosić: 
 

 
 
Sposób odprowadzenia oczyszczonych ścieków do odbiornika (rzeka Białka Lelowska): 
 
Istniejący kolektor ks DN200 i istniejący wylot do rzeki. 
 
Lokalizacja wylotu: działka nr ewid. 278, rzeka: Białka Lelowska km 13+250, właściciel: Skarb 
Państwa – Marszałek Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 
 
Ścieki deszczowe 
 
Wody opadowe z powierzchni dachów budynków i przykrycia reaktorów są wodami „umownie 
czystymi" i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 
984, z późn. zmianami) zostają odprowadzone w teren. 
 
Wody opadowe z powierzchni dróg i placów wewnętrznych odprowadzane będą w teren z 
wyjątkiem ścieków deszczowych mogących zawierać zanieczyszczenia (np. z kratki ściekowej w 
tacy żelbetowej przy stanowisku rozładowczym wozów asenizacyjnych), które zostaną 
odprowadzone do oczyszczalni ścieków. 
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11.2  Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania 

 
Emisja zanieczyszczeń gazowych i zapachów 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza zależy w głównej mierze od ilości ścieków, 
stosowanej technologii oczyszczania, stężenia mikroorganizmów w ściekach, rozkładu średnic 
wydostającego się do powietrza bioaerozolu oraz warunków meteorologicznych. 
 
W biologicznych oczyszczalniach ścieków zachodzą procesy biochemicznego rozkładu 
wielocząsteczkowych substancji organicznych do związków prostych, w wyniku których 
powstają produkty gazowe. Teoretycznie do powietrza mogą dostać się substancje zawarte w 
ściekach, których stężenie przekroczyło granice rozpuszczalności oraz gazy i pary, zawarte w 
ściekach, wprowadzane do atmosfery w wyniku pracy pomp, urządzeń napowietrzających. 
 
W procesach tlenowych biologicznego oczyszczania uwalniany jest głównie dwutlenek węgla i 
w niewielkich ilościach amoniak. Podczas fermentacji beztlenowej poza wcześniej 
wymienionymi gazami emitowane są inne zanieczyszczenia: siarkowodór, metan, wolne kwasy 
organiczne,  aminy. 

 
Zanieczyszczenia typu mikrobiologicznego, do których należą bakterie i grzyby, powstają w 
wyniku uwalniania się mikroorganizmów do atmosfery w fazach rozkładu substancji 
organicznych, w których biorą udział. 
 
Oprócz ww. zanieczyszczeń w oczyszczalniach występują również związane ze ściekami 
substancje zapachowo czynne, do których należą m.in. merkaptany, skatol i inne, których zapach 
odczuwalny jest już przy stężeniach rzędu 10-5 – 10-8 mola. 

 
Na oczyszczalniach emisja aerozoli bakteryjnych może występować praktycznie przy wszystkich 
obiektach jak np. studzienkach kanalizacyjnych na kanałach ścieków surowych, obiektach z 
napowietrzaniem (zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych, reaktory biologiczne, zbiorniki 
osadu). Zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z mikroorganizmami określa się w oparciu 
o dane literaturowe i z ocen pracy innych oczyszczalni można wnioskować, iż będzie on wynosić 
maksymalnie kilkadziesiąt metrów, przy czym zasięg ten zmienia się przy różnych warunkach 
atmosferycznych. 
 

Substancjami zapachowo-czynnymi są siarkowodór i amoniak. Pozostałe gazy są bezwonne. 
Istotnym czynnikiem w biochemicznym powstawaniu siarkowodoru jest temperatura. 
Powstawanie siarkowodoru zahamowane jest przy temperaturze poniżej 7° C, natomiast przy 
temperaturze 30° C tempo jego wydzielania się jest bardzo wysokie. 
 
Prawidłowo eksploatowana oczyszczalnia ścieków powinna być w zasadzie wolna od zapachów, 
gdyż w procesach aerobowych powstaje bezwonny dwutlenek węgla. 
 
Z wykonanych badań zanieczyszczeń powietrza wokół różnych oczyszczalni ścieków (badania 
dr A.Kuliga, dr W.Skorupskiego i in. – Politechnika Warszawska) wynika, że jedyną substancją 
gazową, której pomiar stężeń w funkcji odległości jest możliwy do określenia to dwutlenek 
węgla (CO2), dla którego odległości zaniku wynoszą od 25 - 200 m. 
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Ponadto z analizy wyników badań wynika, że: 
• zagrożenia mikrobiologiczne ulegają znacznemu obniżeniu już w odległości 10 - 40 m od 
źródeł występowania (urządzenia do napowietrzania ścieków, kraty), 

• amoniak wydzielany podczas procesów oczyszczania ścieków występuje w ilościach 
minimalnych, a zasięg jego oddziaływania nie przekracza kilku metrów, 

• dwutlenek węgla jest substancją występującą powszechnie w procesach oczyszczania 
biologicznego ścieków i nie jest uznawany za substancję zanieczyszczającą, 

• siarkowodór i metan występują na oczyszczalniach jedynie w wyjątkowych wypadkach, 
głównie przy punktach zlewnych oczyszczalni, przy kratach, w przypadkach złej eksploatacji 
oczyszczalni lub w sytuacjach awaryjnych; obecność siarkowodoru w powietrzu szybko 
zanika w miarę wzrostu odległości od źródła, 

• pod względem zapachów najbardziej uciążliwe są urządzenia części mechanicznej 
oczyszczalni (wlot ścieków na oczyszczalnię z kolektora, krata). 

 
Substancje zapachowe towarzyszą zwykle niepożądanym lub niekontrolowanym procesom 
biochemicznym w dowolnym punkcie ciągu technologicznego. Możliwość dokładnego 
określenia intensywności zapachu i jego zasięgu nie jest wypracowana, a oddziaływanie 
ewentualnych odorów nie przekracza zazwyczaj zasięgu oddziaływania innych zanieczyszczeń 
na powietrze. 
 
Obowiązujące obecnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 1031) określa, poziomy 
dopuszczalne, docelowe i  celów długoterminowych dla niektórych substancji w powietrzu, 
zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, alarmowe poziomy dla 
niektórych substancji w powietrzu, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu, 
pułap stężenia ekspozycji, warunki, w jakich ustala się poziom substancji, takie jak temperatura i 
ciśnienie, dopuszczalną częstość przekraczania poziomów dla poziomów dopuszczalnych i 
docelowych, terminy osiągnięcia poziomów dopuszczalnych, docelowych i celów 
długoterminowych oraz pułapu, dla niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji 
dla niektórych poziomów dopuszczalnych, wyrażone jako malejąca wartość procentowa w 
stosunku do dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu w kolejnych latach. Zgodnie z 
powyższym rozporządzeniem, substancje powodujące uciążliwość zapachową, takie jak: 
siarkowodór, amoniak nie są klasyfikowane. 

Można jednak stwierdzić, iż przyjęta w planowanym przedsięwzięciu technologia oczyszczania 
ścieków i zastosowane rozwiązania techniczne (ograniczające kontakt ścieków z powietrzem) w 
znacznym stopniu zmniejszają emisję zanieczyszczeń i zapachów do powietrza. Stanowiący 
zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok oczyszczania mechanicznego 
ścieków (krata, separator piasku, sita skratkowe) umieszczone będą w obiektach zamkniętych 
(pompownia, nowy budynek techniczny). Same urządzenia są hermetycznie zamknięte, skratki 
odprowadzane będą zamkniętymi przenośnikami ślimakowymi do kontenerów, które po 
napełnianiu będą wywożone poza teren oczyszczalni.  
 
Projektowany zbiornik uśredniający ścieków dowożonych jest obiektem zamkniętym, 
przykrytym płytami żelbetowymi. Dodatkowo, w celu eliminacji zapachów, zostanie on  
wyposażony w instalację do napowietrzania ścieków w postaci dyfuzorów membranowych. 
Ścieki dowożone zlewane będą do punktu zlewnego poprzez szybkozłączkę i następnie będą 
przepływać rurociągami do zbiornika uśredniającego, bez kontaktu z otoczeniem. 
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Pompownia główna przykryta będzie płytą żelbetową ograniczającą możliwość emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery.  
 
Reaktory biologiczne będą przykryte płytami z żywicy poliestrowej, wzmocnionej włóknem 
szklanym. Tym samym wyeliminowany zostanie wpływ zewnętrznych warunków 
atmosferycznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a ewentualna emisja zanieczyszczeń 
do powietrza występować będzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza 
niewykorzystanego w procesie napowietrzania. Również sposób napowietrzania ścieków w 
reaktorach biologicznych (napowietrzanie wgłębne, drobnopęcherzykowe) oraz tlenowa 
stabilizacja osadów w istotny sposób ograniczą emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
 
Analogicznie jak pompownia główna, zbiorniki osadu nadmiernego będą również przykryte 
płytami żelbetowymi, w praktyce eliminującymi emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 
Dodatkowo w celu eliminacji zapachów, zostaną one  wyposażone w instalację do 
napowietrzania ścieków w postaci dyfuzorów membranowych. 

 
Jak opisano poprzednio, powstające na oczyszczalni odpady w postaci skratek, piasku i osadów 
będą właściwie zagospodarowywane.  
 
Skratki z kraty koszowej gromadzone będą w kontenerze przewoźnym o pojemności 1000 l, 
zlokalizowanym w budynku technicznym. Skratki przesypywane będą okresowo wapnem i 
wywożone poza teren oczyszczalni na składowisko odpadów komunalnych. Powstające na sitach 
skratki magazynowane będą w analogicznych pojemnikach, o poj. 1000 l. Skratki będą 
przesypywane wapnem. Podobnie jak w przypadku skratek z kraty koszowej, wywożone będą na 
składowisko odpadów komunalnych. Wapnowanie skratek ograniczy możliwość emisji 
zanieczyszczeń odorowych i bakteriologicznych. Oddzielony w separatorze piasek również 
gromadzony będzie w kontenerze mobilnym o poj. 1000 l i wywożony poza teren oczyszczalni 
na składowisko odpadów komunalnych. 

 
Zagęszczony i odwodniony osad czynny, stabilizowany tlenowo, transportowany będzie 
przenośnikami do szczelnego kontenera, usytuowanego w osobnym pomieszczeniu budynku 
technicznego. Dodatkowo odwodniony osad będzie higienizowany poprzez dozowanie wapna do 
ślimakowego przenośnika osadu, gdzie w trakcie obrotów ślimaka ulegać ono będzie 
wymieszaniu z osadem. W czasie wapnowania niszczone są ew. pasożyty i drobnoustroje 
chorobotwórcze. Osad po wapnowaniu magazynowany będzie w kontenerze i wywożony 
okresowo na składowisko osadów. Miejsce gromadzenia ustabilizowanego osadu nie będzie 
źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych, odorowych i bakteriologicznych. 
 
WNIOSKI: 
 
Z zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz z analizy wyników badań 
emisji zanieczyszczeń z innych oczyszczalni ścieków (jako obiektów analogicznych) można 
stwierdzić, że wpływ oczyszczalni ścieków na powietrze atmosferyczne ograniczy się do terenu 
działki przeznaczonej pod inwestycję, pod warunkiem właściwej jej eksploatacji oraz realizacji 
budowy, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. 
 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych i płynnych – nie dotyczy 
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11.3  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
Osad nadmierny 
 
Powstająca w procesie oczyszczania ścieków pulpa zawierająca zawiesinę organiczną łatwo 
opadalną poddawana będzie stabilizacji tlenowej z zbiorniku osadu nadmiernego. Powstający w 
procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny (po zagęszczeniu w zbiornikach magazynowych 
i dodatkowej stabilizacji tlenowej) będzie poddawany odwodnieniu w stacji mechanicznego 
odwadniania. 
 

• Objętość osadu odwodnionego V = 0,9 m3/d = 328 m3/rok 
• Odwodnienie osadu u = 13 % 

 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny po odwodnieniu będzie 
poddawany wapnowaniu. Wapnowany osad wywożony będzie w celu przyrodniczego 
wykorzystania na miejscu wskazanym przez Inwestora po wykonaniu niezbędnych badań gruntu 
i osadu (poza teren oczyszczalni). 
 

• Objętość osadu po wapnowaniu V = 1,1 m3/d = 400 m3/rok 
• Odwodnienie osadu u = 20 % 

 
Skratki 
 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą magazynowane w szczelnych i 
zamkniętych kontenerach i wywożone poza teren oczyszczalni na składowisko odpadów. 
 

• Ilość skratek: 0,10 t/d 
 

Piasek 
 
Do wstępnego usuwania piasku ze ścieków zaprojektowano w reaktorze biologicznym 
piaskownik pionowy, wyposażony w instalacje do napowietrzania. Pulpa piasku podawana 
będzie do separatora piasku. Odseparowany w separatorze piasek wywożony będzie do 
zagospodarowania. Ilość piasku zatrzymana w urządzeniu wynosić będzie: 
 

• Etap projektowany:    V = 55 dm3/dobę 
• Ilość piasku:     M = 0,08 t/d 

 
Przyjęty sposób postępowania, usuwania i unieszkodliwiania odpadów gwarantuje minimalną 
uciążliwość przedsięwzięcia dla środowiska, nie powodując uciążliwości wykraczających poza 
jego teren. Decyduje o tym przyjęta technologia oczyszczania i postępowania z powstającymi 
odpadami, w tym: 
 

• dezynfekowanie skratek i gromadzenie ich w kontenerze, 
• piasek usuwany ze ścieków w zespole piaskownika w postaci pulpy, będzie odwodniony, 

przepłukany i transportowany przenośnikiem ślimakowym do kontenera, a dalej 
odwożony na składowisko odpadów, 

• wywożenie ustabilizowanych i odwodnionych na prasie taśmowej osadów ściekowych w 
szczelnych i zamkniętych kontenerach, 
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• dodatkowo odwodniony osad będzie wapnowany, ulegać będzie tzw. higienizacji 
(niszczone będą ew. pasożyty i drobnoustroje), dzięki czemu nie będzie uciążliwy dla 
otoczenia.   

 
Kontenery z odpadami będą znajdowały się w wydzielonych pomieszczeniach budynku 
technicznego, a następnie wywożone będą na składowisko odpadów.  
 
WNIOSKI: 
 
Rozwiązania projektowe przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lelowie gwarantują 
prawidłową gospodarkę odpadami, jakie powstawać będą w projektowanej oczyszczalni. 
Prawidłowo prowadzony proces gospodarki powstającymi odpadami eliminować będzie obecne 
oraz ewentualne przyszłe uciążliwości. 
 
11.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, 
z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 
rozprzestrzeniania 

 
Właściwości akustyczne 
 
Źródłem hałasu na terenie oczyszczalni będą dmuchawy, pompy, wentylatory, silniki i inne 
urządzenia mechaniczne. 

 
Rzeczywisty zasięg oddziaływania źródeł hałasu zależy przede wszystkim od rodzaju 
zastosowanych urządzeń i ich parametrów, ale także w pewnym stopniu od wielu cech 
charakterystycznych terenu i ukształtowania powierzchni, prędkości i kierunku wiatrów, 
występowania ekranów naturalnych i sztucznych itp. 
Z projektu budowy oczyszczalni wynika, iż zastosowane w oczyszczalni główne urządzenia 
emitujące hałas takie jak pompy zatapialne, dmuchawy, sita skratkowe i prasa taśmowa  
znajdować się będą w budynku technicznym lub w inżynierskich obiektach zamkniętych. 
L.p. Rodzaj źródła Liczba źródeł 

Czas pracy 
Natężenie hałasu u 
źródła (dB) 

1 Dmuchawy rotacyjne w obudowach 
dźwiękochłonnych w budynku technicznym 

6 
10 h  

83 

2 Prasa taśmowa w budynku technicznym 1 
6 h 

85 

3 Sita skratkowe w budynku technicznym  2 
7 h 

75 

4 Pompa zatapialna w zbiorniku uśredniającym 
ścieków dowożonych 

1 
2 h 

65 

5 Krata koszowa w pompowni głównej   1 
0,1 h 

70 

6 Separator piasku w budynku technicznym  1 
6 h  

70 

7 Pompy zatapialne w pompowni głównej  2 
7 h 

65 

8 Wentylator wyciągowy kanałowy VE-02 w 
budynku technicznym 

1 
6 h 

57 

9 Dmuchawa rotacyjna w stacji odbioru ścieków 
dowożonych  

1 
12,0 

63 
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Pozostałe źródła takie jak: pompy flokulantu, dyfuzory do napowietrzania ścieków i osadów, 
posiadają niski poziom hałasu, a ich praca nie będzie odczuwalna poza stanowiskiem.  
 
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie źródeł hałasu wewnątrz nowoprojektowanego budynku 
technicznego oczyszczalni, konstrukcję budynku, umieszczenie źródeł hałasu w osobnych, 
zamykanych pomieszczeniach (dodatkowo zastosowanie w przypadku dmuchaw obudów 
dźwiękochłonnych) oraz czas pracy źródeł stwierdza się, że równoważny poziom natężenia 
hałasu przy ścianach zewnętrznych wewnątrz budynku wyniesie maksymalnie 85 dB. Nie 
przekroczenie tej wartości wynika również z konieczności dotrzymania dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku pracy. 
 
Przyjmując izolacyjność akustyczną ścian i dachu budynku na poziomie 30 dB uznaje się, że 
praca wewnętrznych źródeł hałasu nie będzie przekraczała dopuszczalnego natężenia na granicy 
działek oczyszczalni. 

 
Źródła emitujące hałas zlokalizowane w obiektach inżynierskich takich jak zbiornik uśredniający 
ścieków dowożonych, pompownia główna nie przekraczają 65 dB. Izolacyjność ścian studni 
podziemnych pompowni przykrytych płytą żelbetową można przyjąć na poziomie 20 dB. 
Dodatkowe tłumienie dźwięku będzie następowało dzięki zaprojektowanej zieleni izolacyjnej 
wokół całej oczyszczalni oraz poszczególnych obiektów technologicznych. 
 
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lelów nie określono 
dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy działek oczyszczalni. Jednak w par. 9 pkt. 3 lit.e 
dotyczącym zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego napisano, jak poniżej: 
 
„e) działalność usługowa lub produkcyjna, która może być uciążliwa dla wiodących funkcji 
poszczególnych działek z uwagi na wytwarzany hałas, wibracje, pyły, drażniące wonie lub 
światło o dużym natężeniu, winna być odseparowana pasem zieleni wysokiej lub ogrodzeniem 
ograniczającym rozprzestrzenianie się uciążliwości do granic nieruchomości, na której jest 
prowadzona, uciążliwość nie może przekraczać granic parceli”. 
 
W związku z powyższym zapisem na terenie oczyszczalni zostanie zaprojekowana zieleń średnia 
i wysoka – pas nasadzeń przy pompowni głównej i od strony północno-zachodniej oczyszczalni.  
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826, z późn. zmianami) nie określa 
poziomów hałasu dla tego typu terenu (brak w najbliższej okolicy zabudowy zarówno 
mieszkaniowej, jak i usługowej), to też wielkości dopuszczalnych poziomów hałasu możemy 
przyjąć jak dla zabudowy zagrodowej tj. 55 dB – w porze dziennej, 45 dB w porze nocnej. 
Biorąc pod uwagę wykazane powyżej poziomy hałasu, które będą pochodzić od zainstalowanych 
urządzeń, że na granicy terenu wymagany poziom natężenia hałasu nie zostanie przekroczony. 
 
Pomiary hałasu wykonywane na innych podobnych obiektach wykazywały na brak konieczności 
ustanowienia strefy ochronnej. Na podstawie badań emisji dźwięku przeprowadzonych w maju 
2003 roku dla oczyszczalni ścieków w Olchawie (gmina Nowy Wiśnicz), gdzie zastosowano 
podobne rozwiązania techniczne stwierdzono, że na granicy terenu w porze dziennej, natężenie 
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 dźwięku wynosi ok. 40 dB, co potwierdza skuteczność zastosowanych rozwiązań. 
 
WNIOSKI: 
 
Stwierdza się, że spodziewana emisja hałasu związana z pracą oczyszczalni nie będzie źródłem 
ponadnormatywnej uciążliwości akustycznej. Przy realizacji inwestycji należy bezwzględnie 
przestrzegać rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym w zakresie ograniczania emisji 
hałasu. Ponadto po zrealizowaniu budowy nowych obiektów oczyszczalni należy przeprowadzić 
pomiary sprawdzające poziomu emisji dźwięku. 
 
Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym. 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz.U. z 2003 r., nr 192 poz. 1883) określa dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, zakresy częstotliwości pól 
elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, metody sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, metody wyznaczania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 
 
Na terenie oczyszczalni ścieków nie przewiduje się instalacji urządzeń wytwarzających pole 
elektromagnetyczne o natężeniu przekraczającym wartości dopuszczalne. Tereny przyległe do 
oczyszczalni ścieków nie są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 
 
Emisja drgań i promieniowania jonizującego – nie dotyczy 

 
 

11.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 
Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan 
 
Teren istniejącej oczyszczalni ścieków w Lelowie, na którym prowadzona będzie inwestycja, 
położony jest poza strefami zwartej zabudowy mieszkaniowej, w otoczeniu terenów uprawnych i 
łąk. Pas zadrzewień znajduje się po stronie północnej i wschodniej oczyszczalni, za istniejącym 
ogrodzeniem, pojedyncze drzewa - od strony zachodniej, również poza istniejącym 
ogrodzeniem.  
 
Działka oczyszczalni od strony:  

- północnej graniczy z rzeką Białka Lelowska, działka nr 407,  
- południowej graniczy z drogą gruntową, działka nr 294,  
- wschodniej graniczy z gruntami ornymi, działka nr 279,  
- zachodniej graniczy z gruntami ornymi, działka nr 277. 

 
Teren inwestycji jest stosunkowo płaski, bez spadków i wzniesień. Rzędne terenu kształtują się 
na poziomie 254,3 ÷ 255,6 m npm.   
 
 
 



OŚ w gminie Lelów  P 13.231/13 
 

 54 

Istniejące zadrzewienie, które znajduje się za ogrodzeniem oczyszczalni pozostanie bez zmian. 
Dodatkowo nasadzona zostanie roślinność średnia i wysoka, zgodnie z planszą 
zagospodarowania terenu – rys nr PZT 0, tom – Plan zagospodarowania terenu. 
 
Wpływ obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne 
 
Obiekty projektowanej oczyszczalni ścieków posadowione zostaną na gruntach, których 
szczegółowy opis właściwości znajduje się w opinii geotechnicznej, wykonanej w listopadzie 
2014 r. przez firmę A&B Flint Usługi Geologiczne z Brzeska, stanowiącej załącznik do projektu 
budowlanego. 
 
W rejonie działki nr 278 nie stwierdzono ciągłej warstwy wodonośnej do głębokości 
rozpoznania tj. około 6,0 m ppt. Jedynie w rejonie profilu O-3 na głębokości 3,6 m ppt 
stwierdzono występowanie lokalnego, swobodnego, zwierciadła  wody. W rejonie lokalizacji 
oczyszczalni nie występują ujęcia wód podziemnych. 
 
Potencjalne zanieczyszczenie jakości środowiska gruntowo-wodnego wynika z możliwości 
migracji ścieków do gruntu z nieszczelności układu technologicznego oraz z nieprawidłowo 
składowanych odpadów. 
 
Oczyszczalnia ścieków zaprojektowana jest w sposób eliminujący możliwość skażenia 
środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach. Kolektory 
podziemne ścieków wykonane zostaną ze szczelnych rur PVC, odpornych na agresywne 
działanie ścieków. 
 
Zbiorniki bioreaktorów wykonane zostaną w konstrukcji żelbetowej wylewanej, co gwarantuje 
szczelność. Jedyną substancją chemiczną stosowaną w oczyszczalni jest flokulant. Substancja ta 
przechowywana będzie w zbiorniku o poj. 1 m3, wykonanym z polipropylenu. Flokulant 
wykorzystywany będzie w procesie odwadniania osadu nadmiernego i dozowany w układzie 
zamkniętym do rurociągu osadu przed prasą taśmową.  
 
Gospodarka osadem zagęszczonym prowadzona będzie w pomieszczeniach nowego budynku 
technicznego oczyszczalni, co eliminuje możliwość migracji zawartych w nich zanieczyszczeń 
do gruntu i wód podziemnych. 
 
Działania ochronne przewidziane w projekcie budowlanym polegają na wykonaniu: 
 

- tacy najazdowej wozów asenizacyjnych, 
- magazynowaniu skratek, piasku i osadu odwodnionego w kontenerach lub na przyczepie 

osiowej w zamkniętych pomieszczeniach w budynku technicznym, w których 
zaprojektowane są kratki ściekowe, do odprowadzenia ewentualnych odcieków. 

 
WNIOSKI 
 
Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w gminie Lelów przewiduje 
wykonanie odpowiednich rozwiązań zabezpieczających przed negatywnym oddziaływaniem 
przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. 
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Technologia oczyszczania ścieków zapewni dotrzymanie obowiązujących norm jakości w 
ściekach odprowadzanych do wód powierzchniowych. Wielkość odpływu ścieków jak i ich 
gwarantowana jakość po oczyszczeniu nie wpłynie negatywnie na stan czystości wód 
odbiornika. 
 
11.6 Wnioski końcowe 
 
Analiza charakterystyki wpływu obiektu budowlanego – oczyszczalni ścieków w gminie Lelów, 
na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie wykazała, że jej 
realizacja i eksploatacja nie będzie powodować oddziaływania na tereny sąsiednie o 
intensywności przekraczającej dopuszczalne normy. 
 
Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że zasięg oddziaływania przedsięwzięcia w 
szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz emisji hałasu do środowiska zamykać się 
będzie w granicach działki, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków.  
 
Możliwe to będzie dzięki hermetyzacji obiektów technologicznych, umieszczeniu urządzeń w 
obiektach zamkniętych, prowadzeniu procesu biologicznego oczyszczania ścieków przy pomocy 
napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz braku występowania w procesach technologicznych 
procesów fermentacji beztlenowej.  
 
Potencjalne oddziaływanie odorowe projektowanego obiektu obejmować będą ewentualnie 
jedynie jego teren. Eksploatacja obiektów przedsięwzięcia nie pogorszy obecnych warunków 
sanitarnych powietrza atmosferycznego i warunków klimatu akustycznego.  
 
W zakresie oddziaływania akustycznego uznaje się, że zastosowane rozwiązania zapewniają 
dotrzymanie granicznych wielkości natężenia dźwięku na granicy oczyszczalni ścieków. 
 
Rozwiązania techniczne i technologiczne przedsięwzięcia zawarte w projekcie budowlanym są 
zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i aktualnym stanem wiedzy technicznej. 
Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową zabezpieczy środowisko przed 
zanieczyszczeniem. 
 
Stwierdza się, że eksploatacja oczyszczalni ścieków w gminie Lelów na działce o nr ewid. 278, 
po wykonaniu nowych obiektów, nie będzie powodować uciążliwości dla środowiska i 
warunków życia ludzi. 
Wobec powyższego, dla rozbudowywanej i przebudowywanej oczyszczalni ścieków w 
gminie Lelów nie przewiduje się konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2002 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 150, z późn. zmianami). 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

 
Niniejszym oświadczam, na podstawie art. 20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami), 

że opracowanie dla branży ARCHITEKTONICZNEJ i KONSTRUKCYJNEJ: 

 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w gm. Lelów 
 

Sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Lp. Imię, nazwisko Nr uprawnień Data Podpis, pieczątka 

 
1. inż. Stefan Maciejak 51/82/Sk 12.2014  

2. mgr inż. Grzegorz 
Siekowski 

21/78 12.2014  

 
 





BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT FUNDAMENTÓW

1:50

1:25

Stal A-III  #

Stal A-0   

Beton C20/25

/

o

Beton podkładowy C8/10

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

5. PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE

4. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA

2. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

8. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

(PRĘT NR4, NR10, NR11) ORAZ WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU)

9. PRZED BETONOWANIEM ŁAW USTAWIĆ ZBROJENIA ŁĄCZNIKOWE

10. ZESTAWIENIE RDZENI NA RYS. AK11.00

POKAZANO NA RZUCIE PRZYZIEMIA AK11.00

10. WKŁADKI UZIEMIAJĄCE (PU) WYKONAĆ WG DETALU - RYS. AK50.00



Beton C20/25

Stal A-III  #

Stal A-0   
/

o

BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT PRZYZIEMIA

1:50

1:10

R00

5. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ

WARSTWAMI POSADZKOWYMI

6. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W ŚCIANACH UZUPEŁNIĆ

WARSTWAMI ŚCIENNYMI

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

7. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

2. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA

4. W POSADZCE WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU KRATEK ŚCIEKOWYCH

8. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

3. INSTALACJE PODPOSADZKOWE WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO,

PROJ. INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH ELEKTRYCZNYCH

I PROJ. INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĘTRZNYCH

9. MUR OPOROWY WEDŁUG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW



BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT ANTRESOLI

1:50

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI ŚCIENNYMI I ELEWACYJNYMI

3. PO WYKONANIU POMOSTU REAKTOR-BUDYNEK, OTWORY W ŚCIANACH

W ŚCIANACH OŚ A i OŚ 1) SKOORDYNOWAĆ Z WYCIĘCIEM W REAKTORZE

2. POŁOŻENIE OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH (OTWORY 200x45

MATERIAŁU, CO POWIERZCHNIA ANTRESOLI

COKOLIK WYSOKOŚCI 2cm I SZEROKOŚCI 15cm Z TEGO SAMEGO

OD STRONY PUSTKI POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WYŁOŻYĆ

5. WOKÓŁ OTWORÓW W STROPIE I WZDŁUŻ KRAWĘDZI ANTRESOLI

KRATKI ŚCIEKOWEJ

4. W POSADZCE ANTRESOLI WYPROFILOWAĆ SPADKI W KIERUNKU

6. ZESTAWIENIE RDZENI WG RYS. AK11.00

7. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

UWAGI:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00



BUDYNEK TECHNICZNY

STROP NAD PARTEREM

1:50

1:25

WIEŃCE I NADPROŻA

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R01

OZNACZENIA

Stal A-III #

Stal A-0  

Beton C20/25

/

o



BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT POŁACI DACHOWYCH

1:50

UWAGI:

USTALIĆ NA ROBOCZO

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. LOKALIZACJE OTWORÓW NA WYRZUTNIE DACHOWE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTA OKIEN

3. OSADZENIE OKIEN DACHOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE

4. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R02



BUDYNEK TECHNICZNY

RZUT WIĘŹBY

1:50

UWAGI:

USTALIĆ NA ROBOCZO

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

2. LOKALIZACJE OTWORÓW NA WYRZUTNIE DACHOWE

Z ZALECENIAMI PRODUCENTA OKIEN

3. OSADZENIE OKIEN DACHOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE

4. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R02



DETAL "A", DETAL "B",

BUDYNEK TECHNICZNY

PRZEKRÓJ I-I

1:50

1:10

SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIE FUNDAMENTÓW

WG. RYS. AK10.00

3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00

2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00

4. ZESTAWIENIE STALI WG RYS. AK22.00

DETAL "C"



BUDYNEK TECHNICZNY

PRZEKROJE II-II i III-III

1:50

3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00

2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00



BUDYNEK TECHNICZNY

PRZEKROJE IV-IV

1:50

3. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG RYS. AK10.00

2. POSADOWIENIE BUDYNKU WG RYS. AK10.00

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00

DETAL "D", DETAL "E"

1:10



BUDYNEK TECHNICZNY

1:100

ELEWACJE

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R01



Stal A-III  #

Stal A-0  

Beton szczelny C35/45

/

o

Beton podkładowy C8/10

ZBIORNIKI OSADU

- OBIEKT NR 6A, 6B

1:50

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

UWAGI:

W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH

6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60 

ORAZ OTWORY NA KOMINKI WENTYLACYJNE.

7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA



1:50

ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH

ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY

OBIEKT NR 5

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00

UWAGI:

STAL A-IIIN #

Stal A-0   

Beton szczelny C35/45

/

o

Beton podkładowy C8/10

PŁASZCZ - 4cm

PŁYTA DENNA - 5cm

4. OTULINA ZBROJENIA:

3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45 ZBROJONYCH STALĄ A-I GAT.St3SX

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60cm ORAZ POZOSTAŁE OTWORY

7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA



POMPOWNIA

ŚCIEKÓW

1:50

Stal A-III #

Stal A-0  

Beton szczelny C35/45

/

o

Beton podkładowy C8/10

SUROWYCH

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH

4. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

3. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

2. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

UWAGI:

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZY SZCZELNE Ø60 ORAZ OTWORY NA KOMINKI

WENTYLACYJNE, ŻURAW I OTWÓR NA KRATĘ KOSZOWĄ.

5. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA

R01

STUDNIA WYKONANA W TECHNOLOGI FIRMY STOLBUD LUB RÓWNOWAŻNEJ



Stal A-III #

Stal A-0  

Beton szczelny C35/45

/

o

Beton podkładowy C8/10

1:50

STUDNIA POMIAROWA

ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

OBIEKT "Spo "

UWAGA:  NALEŻY ZACHOWAĆ

SZCZELNOŚĆ STUDNI.

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

UWAGI:

R00

W PROJEKCIE TECHNOLOGICZNYM

DLA RUR O ŚREDNICACH I W MIEJSCACH PODANYCH

6. W ŚCIANACH ZBIORNIKA NALEŻY WYKONAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE

4. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

3. OTULINA ZBROJENIA - 5cm

WYKONANYCH Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

1. STUDNIE Z PREFABRYKOWANYCH KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Z DNEM

5. W ŚCIANACH ZBIORNIKA OSADZIĆ ŻELIWNE STOPNIE ZŁAZOWE

WYKONANEJ Z BETONU SZCZELNEGO C35/45

2. PRZEKRYCIE STUDNI Z PREFABRYKOWANEJ PŁYTY ŻELBETOWEJ

W PŁYCIE WYKONAĆ OTWORY NA WŁAZ SZCZELNY Ø60

7. ZACHOWAĆ UŁOŻENIE WŁAZÓW WZGLĘDEM OSI SYMETRII ZBIORNIKA



1

25 4

3

BUDYNEK TECHNICZNY

DETAL UZIEMIENIA

1:20

1:2

2. USYTUOWANIE PŁASKOWNIKÓW UZIEMIAJĄCYCH

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

POKAZANO NA RYSUNKU AK10.00

3. PŁASKOWNIKI ZAMOCOWAĆ PRZED WYLANIEM

ŁAW FUNDAMENTOWYCH

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW



chlorokauczukowaSt3S

wg. zaleceń technologa

ER146

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI

PRZYLEGANIA ELEMENTÓW

UWAGI:

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA

WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S

4. STAL OCZYŚCIĆ DO I-GO STOPNIA CZYSTOŚCI, DWA RAZY

ZAGRUNTOWAĆ I POKRYĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ

farba

(MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE NIEBIESKIM

5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM AK52.00

BARIERKA OCHRONNA

NA ANTRESOLI

1:20

1:5; 1:10

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW



chlorokauczukowaSt3S

wg. zaleceń technologa

ER146

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI

PRZYLEGANIA ELEMENTÓW

UWAGI:

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA

WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S

4. STAL OCZYŚCIĆ DO I-GO STOPNIA CZYSTOŚCI, DWA RAZY

ZAGRUNTOWAĆ I POKRYĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ

DRABINA

NA ANTRESOLĘ

1:20

1:5; 1:10

farba

(MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE NIEBIESKIM

5. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM AK51.00

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW



Stal A-III #

Stal A-0 

Beton C20/25

/

o

1. LOKALIZACJA SCHODÓW WG RZUTU PRZYZIEMIA - AK11.00

UWAGI:

2. BARIERKA OCHRONNA WG RYS. AK54.00

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

SCHODY NA NASYP

PRZY REAKTORZE

1:20

R00



cynkowanie ognioweSt3S

wg. zaleceń technologa

ER146

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI

PRZYLEGANIA ELEMENTÓW

UWAGI:

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA

WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S

4. PRZYGOTOWANIE KONSTRUKCJI DO CYNKOWANIA

WG. ZALECEŃ CYNKOWNI

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

BARIERKA OCHRONNA

DLA SCHODÓW NA NASYP

1:5

R00

5. SCHODY WEDŁUG RYS. AK53.00

PRZY REAKTORZE

1:10



# Stal A-III  

Ø Stal A-0  

Beton C20/25

Beton podkładowy C18/20

PUNKT ZLEWNY

R00

FEK-PAK - OBIEKT NR 4

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

2. INSTALACJE W BUDYNKU WG PROJ. TECHNOLOGICZNEGO.

3. PO WYKONANIU INSTALACJI, OTWORY W POSADZCE UZUPEŁNIĆ WARSTWAMI

POSADZKOWYMI.

4. ZESTAWIENIE STOLARKI WG RYS. AK60.00.

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW



Stal A-III #

Stal A-0  

Beton C30/37

/

o

1. SPOINY WYKONYWAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚĆI

PRZYLEGANIA ELEMENTÓW

UWAGI:

2. PRZYGOTOWANIE BRZEGÓW ELEMENTÓW DO SPAWANIA

WG. ZALECEŃ TECHNOLOGA

3. STAL NIEOZNACZONA PRZYJĄĆ St3S

4. STAL OCZYŚCIĆ DO I-GO STOPNIA CZYSTOŚCI, DWA RAZY

ZAGRUNTOWAĆ I POKRYĆ FARBĄ CHLOROKAUCZUKOWĄ

(MIN. 2 WARSTWY) W KOLORZE ZIELONYM

chlorokauczukowaSt3S

wg. zaleceń technologafarba

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

WIATA POD AGREGAT

PRĄDOTWÓRCZY

1:5,1:25

1:50

R00



ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

MUR OPOROWY MR-1

RYSUNEK SZALUNKOWY,

1:25

R00

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

UWAGI:

4. OTULINA ZBROJENIA - 4cm

3. IZOLACJE I KONSERWACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

# Stal A-III  N

Ø Stal A-0  

Beton konstrukcyjny C30/37

Beton podkładowy C8/10

5. KLASA EKSPOZYCJI XC4

STAL GAT. 1.4301

2. LOKALIZACJA MURU WG RZUTU PRZYZIEMIA - AK11.00

ZBROJENIE

1:50

6. ELEMENTY BARIERY OCHRONNEJ WYKONAĆ ZE STALI GATUNKU 1.4301



STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE

1:100

I DRZWIOWEJ

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00



RYSUNEK SZALUNKOWY

REAKTOR 3A,3B 14/24/H55

1:100

RZUT, PRZEKRÓJ 1-1

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTÓW REAKTORA,

 A W SZCZEGÓLNOŚCI ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ PŁASZCZA.

UWAGI:

TECHNOLOGICZNEGO

ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAŻU WYPOSAŻENIA

2. OTWÓR POD PRZEJŚCIE SZCZELNE WYKONAĆ PO BETONOWANIU

4. BETON PODKŁADOWY C8/10

5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO

6. OTULINA ZBROJENIA:

PŁYTA DENNA - 5cm

PŁASZCZ - 4cm

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00

7. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K02

3. BETON SZCZELNY C30/37[B37]

KLASA EKSPOZYCJI XC2, XA2, XD2

Ø - STAL A-0

# - STAL A-IIIN



I PŁYTY DENNEJ

1:35

REAKTOR 3A,3B 14/24/H55

ZBROJENIE ŚCIANY

2. OTULINA ZBROJENIA: PŁYTA DENNA - 5cm, PŁASZCZ - 4cm

1. BETON SZCZELNY C30/37[B37]

UWAGI:

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GM. LELÓW

R00

KLASA EKSPOZYCJI XC2, XA2, XD2

Ø - STAL A-0

# - STAL A-IIIN

7. ZESTAWIENIE STALI W ODDZIELNYM ARKUSZU

4. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA

6. PRĘTY OBWODOWE ŁĄCZYĆ MIJANKOWO, TAK ŻEBY W JEDNYM PRZEKROJU NIE ŁĄCZYŁO SIĘ 

WIĘCEJ NIŻ 6 PRĘTÓW. PRZESUNIĘCIE POŁĄCZEŃ POWINNO WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ DŁUGOŚĆ ZAKŁADU.

5. ZAGŁĘBIENIE W PŁYCIE REAKTORA WYKONAĆ WG SZCZEGÓŁU "A"

- ELEMENTÓW PŁASZCZA ZBIORNIKA

- PŁYTY DENNEJ

3. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ BETONOWANIA

8. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. K01
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