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SPIS ZAWARTOŚCI
I. OPIS DO ZMIAN PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 Orientacja ‐ Skala 1:10000,
 Opis zmian do projektu zagospodarowania terenu,
 Rysunek zamienny projektu zagospodarowania terenu – Skala 1:500
 Oświadczenia projektantów
 Uprawnienia
 Zaświadczenia
 PROJEKT BUDOWLANY SANITARNY
II. PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY
 Opis techniczny,
 Przekroje normalne
 Szczegóły konstrukcyjne,
 Szczegół oznakowania poziomego
III.







PROJEKT BUDOWLANY SANITARNY
Opis techniczny,
Przekrój A‐A zbiornika ppoż. w skali 1:50,
Przekrój B‐B zbiornika ppoż. W skali 1:50
Profil podłużny instalacji kanalizacji deszczowej – skala 1:100/100,
Profil podłużny instalacji wodociągowej – skala 1:100/100,
Szczegół separatora substancji ropopochodnych,

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej,

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Orientacja

RYSUNKI ZAMIENNE DO ROZBUDOWY
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO – BIUROWEGO
Orientacja
Inwestor:

Str.
Skala
1 : 10000
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OPIS ZMIAN
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji są rysunki zamienne do rozbudowy budynku administracyjno – biurowego,
położonego na działce nr 959/5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 13B.
2. Położenie
Terenem inwestycji jest działka o nr ew. 959/5. Zmiana polega na zmianie zakresu opracowania
i uwzględnieniu działki o nr ew. 5289/1 ze względu na lokalizację nowych elementów
zagospodarowania terenu.
3. Stan istniejący zagospodarowania terenu
Teren inwestycji objęty opracowaniem wykorzystywany jest dla potrzeb Ośrodka Szkolenia
Zawodowego. Zabudowany budynkiem adminstracyjno – biurowym oraz rozbudowywaną częścią
w trakcie budowy, 2‐oma budynkami magazynowymi, wiatą ze zbiornikiem paliw, parkingami,
infrastruktury technicznej i komunalnej (szambo szczelne z instalacją kanalizacji sanitarnej, instalacja
kanalizacji deszczowej, przyłącze i instalacja wodociągowa, przyłącze energetyczne oraz instalacja
oświetlenia terenu, studnia, przepusty pod przejazdami). Znaczna część niezabudowanego fragmentu
działki w części południowo – zachodniej i południowo wschodniej wykorzystywana jest do ćwiczeń
terenowych maszyn. Istniejący dojazd z ulicy Przemysłowej bez zmian.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu – opis zmian
‐ zmiana granicy opracowania – włączenie działki o nr ew. 5289/1,
‐ zmiana lokalizacji i ilości miejsc postojowych – projektuje się 34 miejsca postojowe oraz
1‐no dla niepełnosprawnych – opracowanie branżowe tom II,
‐ zmiana lokalizacji dróg, placów manewrowych i pożarowych oraz utwardzeń terenu
– opracowanie branżowe tom II,
‐ zmiana sposobu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę poprzez budowę szczelnego zbiornika
otwartego o pojemości czynnej 220m3 i całkowitej 462m3 wraz z kompletną instalacją czerpalną.
Zasilanie zbiornika odbywać się będzie wodą z projektowanej instalacji wodociągowej oraz wodą
opadową z instalacji kanalizacji deszczowej podczyszczoną wcześniej w separatorze substancji
ropopochodnych ‐ opracowanie branżowe tom III
‐ zmiana lokalizacji miejsca do składowania odpadów stałych
Pozostałe elementy budynku wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją – pozwolenie na
budowę z dnia 23 grudnia 2009 – Decyzja Starosty Mińskiego nr 1359/09.
5. Zestawienie powierzchni – (Bilans terenu ‐ dz. 5289/1, 959/5)
Powierzchnia opracowania
w tym powierzchnia:
‐ ist. budynku administracyjno ‐ biurowego
‐ proj. rozbudowy budynku adminstracyjno – biurowego
‐ ist. budynków magazynowych
‐ ist. wiaty stalowej
‐ ist. rampy rozładunkowej
‐ ist. utwardzenie działek
‐ proj. utwardzenie działek
‐ proj. miejsca postojowe (w ramach ist. utwardzenia terenu)
‐ proj. stanowiska czerpania wody
‐ zbiornik ppoż.
‐ pow. biologicznie czynna

‐ 17 294 m2

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐ 100%

749,50 m2 ‐ 4,3%
332,69 m2 ‐ 1,9%
981,80 m2 ‐ 5,7%
30,00 m2
‐ 0,2%
64,75 m2
‐ 0,4%
2841,45 m2 ‐ 16,4%
228,00 m2 ‐ 1,3%
443,00 m2 ‐ 2,6%
144,00 m2 ‐ 0,8%
221,00 m2 ‐ 1,3%
11 257,81 m2 ‐ 65,1%

Powierzchnia utwardzona działki wynosi razem 3942,20m2 – 0,39ha, co stanowi 22,8%
powierzchni całkowitej działek objętych opracowaniem. Z tego 443m2 zajmują projektowane
miejsca postojowe, w tym 34 sztuki o wym. 2,5x5,0m, 1 sztuka o wym. 3,6x5,0m na ist. nawierzchni
z kostki brukowej betonowej oraz betonowej wyznaczone farbami drogowymi, co stanowi 2,6%
obszaru opracowania. 2841,45m2 to istniejące utwardzenie terenu z kostki brukowej betonowej oraz
nawierzchni betonowej, co stanowi 16,4% obszaru opracowania i 228m2 to projektowane
utwardzenie terenu (poszerzenia dróg i placów manewrowych) z kostki brukowej betonowej oraz
nawierzchni betonowej, co stanowi 1,3% obszaru opracowania. 144,0m2 to projektowane
stanowiska czerpania wody do celów ppoż., co stanowi 0,8% obszaru opracowania. Ist. rampa
rozładunkowa to pow. 64,75m2 co stanowi 0,4% obszaru opracowania. Projektowany szczelny
zbiornik przeciwpożarowy to powierzchnia 221m2 co stanowi 1,3% obszaru opracowania.
Powierzchnia zabudowy razem wynosi 2093,99m2 – 0,21ha, co stanowi 12,1% powierzchni
całkowitej działek objętych opracowaniem. Z tego istniejący budynek administracyjno ‐ biurowy –
749,50m2, co stanowi 4,3% obszaru opracowania. Projektowana rozbudowa budynku
administracyjno ‐ biurowego – 332,69m2, co stanowi 1,9% obszaru opracowania. Ist. budynki
magazynowe zajmują pow. 981,80m2 co stanowi 5,7% obszaru opracowania. Ist. wiata stalowa to
pow. 30,00m2 co stanowi 0,2% (przeznaczona do rozbiórki wg oddzielnego opracowania).
Powierzchnia biologicznie czynna, stanowiąca zieleń niską i wysoką – 11 257,81m2 – 1,13ha,
co stanowi 65,1% obszaru opracowania.
6. Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012 nr 81 poz. 463)
warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste, natomiast uwzględniając rodzaj konstrukcji i
głębokość wykopów, projektowany obiekt należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. Wody
gruntowe zalegają poniżej poziomu posadowienia projektowanych obiektów budowlanych.
7. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Przedmiotowe działki o nr ew. 5289/1, 959/5 nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do
rejestru zabytków.
8. Informacja o obszarze oddziaływania
Projektowane roboty budowlane nie zagrażają środowisku naturalnemu, zakres opracowania
mieści się w granicach istniejących działek inwestora tj. 5289/1, 959/5, do których tytułem
prawnym dysponuje inwestor. Obszar oddziaływania mieści się w granicach opracowania.
Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania:
‐ art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.
zmianami), stwierdzono, iż projektowane roboty budowlane związane z budynkiem wraz
z projektowanymi instalacjami wewnętrznymi, zbiornikiem ppoż., drogą i dojściami ppoż. oraz
ciągami komunikacji wewnętrznej drogowej i miejscami postojowymi oraz stanowiskami czerpania
wody nie wprowadzają ograniczeń pobliskich terenów.
‐ projektowane roboty budowlane, ich charakter i sposób wykonania nie zostały wymienione
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),
‐ rozbudowywany budynek administracyjno ‐ biurowy to obiekt niski, nie powodujący przesłaniania
i zacieniania terenów i budynków sąsiednich zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz. 1065) – tekst jednolity,

‐ lokalizacja przedmiotowego budynku jak i projektowanych robót budowlanych zgodna
z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, oraz art. 43 (dotyczącego
lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach, które powinny być usytuowane w odległości od
zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 6m w przypadku terenu zabudowanego na drodze gminnej)
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zmianami),
‐ Projektowane roboty budowlane zgodne z rozdziałem 7 – usytuowanie budynków
z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich (Dz. U. z 2019 r
poz. 1065) – tekst jednolity, w odniesieniu do działek sąsiednich.
9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Rozbudowywana część budynku administracyjno‐biurowego stanowi odrębną strefę pożarową
i połączona jest z istniejącą częścią budynku korytarzami.
Zmiana dotyczy zmiany przebiegu drogi pożarowej i dojść dla ekip ratowniczych oraz źródła wody do
celów przeciwpożarowych.
Droga pożarowa o szerokości minimalnej co najmniej 4m, nachyleniu podłużnym nie przekraczającym
5% i promieniach zewnętrznych łuków R=11m, wyznaczona w ciągu dróg i placów wewnętrznych,
zakończona została placem manewrowym o wym. 20,5x20,5m i dwoma odcinkami do zawracania
o długości 12m każdy. Droga pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi
na nawierzchnię jezdni co najmniej 100kN.
Wyjścia z budynku administracyjno‐biurowego zostaną połączone z drogą pożarową utwardzonymi
dojściami o szerokości minimalnej 1,5m oraz długości 30m i 26m.
Jako źródło zaopatrzenia w wodę do celów ppoż. stanowić będzie szczelny przeciwpożarowy zbiornik
wodny o przekroju trapezowym i pojemności czynnej (użytkowej) 220m3 i całkowitej 462m3,
usytuowany w odległości 19,9 m od budynku administracyjno‐biurowego. Przeciwpożarowy zbiornik
wodny zostanie wyposażony w 3 stanowiska czerpania wody (przy każdej nasadzie ssawnej).
Na stanowiskach czerpania wody wyznaczono 3 stanowiska postojowe dla samochodów
pożarniczych o szerokości 4m i długości 12m każde z wjazdem z placu manewrowego.
Możliwość poboru wody z przeciwpożarowego zbiornika wodnego zapewnią 3szt. studzienek
szczelnych ssawnych o średnicy nominalnej 1m, każda wyposażona w przewody ssawne o średnicy
150mm zakończone nasadami 110mm.
Przeciwpożarowy zbiornik wodny zasilany będzie z sieci wodociągowej i instalacji wewnętrznej
kanalizacji deszczowej. Przewód doprowadzający do przeciwpożarowego zbiornika wodnego wodę
z sieci wodociągowej o średnicy DN40 zapewnia napełnienie 100% jego pojemności w czasie poniżej
48h.
10.Inne dane
Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na środowisko naturalne. Podniesie walory
estetyczne, przyczyni się do poprawy warunków użytkowania działki i jej przeznaczenia.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ‐ Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r, poz. 1186
z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że rysunki zamienne do projektu budowlanego pn.
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Branża: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA

został wykonany zgodnie z treścią zlecenia , obowiązującymi przepisami techniczno ‐ budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

....................................................
data, podpis Projektanta
branży architektoniczno – budowlanej

....................................................
data, podpis Sprawdzającego
branży architektoniczno ‐ budowlanej

Mińsk Mazowiecki, 28 grudzień 2019r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW
Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ‐ Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr. 243 , poz.
1623 z późniejszymi zm.) niniejszym oświadczam, że projekty budowlane branż drogowej i sanitarnej pn.
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Branża: SANITARNA, DROGOWA

został wykonany zgodnie z treścią zlecenia , obowiązującymi przepisami techniczno ‐ budowlanymi
i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

....................................................
data, podpis Projektanta
branży sanitarnej

....................................................
data, podpis Sprawdzającego
branży sanitarnej

....................................................
data, podpis Projektanta
branży drogowej
Mińsk Mazowiecki, 28 grudzień 2019r.
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawę do opracowania stanowi umowa z inwestorem.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa 35 miejsc postojowych w tym jednego dla
niepełnosprawnych, uzupełnienie nawierzchni betonowej dróg i placów manewrowych, budowie drogi i
dojść pożarowych oraz 3 stanowisk do czerpania wody ppoż. o wym. 4,0x12,0m.
3. Stan istniejący
Teren inwestycji objęty opracowaniem wykorzystywany jest dla potrzeb Ośrodka Szkolenia
Zawodowego. Zabudowany budynkiem adminstracyjno – biurowym oraz rozbudowywaną częścią
w trakcie budowy, 2‐oma budynkami magazynowymi, wiatą ze zbiornikiem paliw, parkingami,
infrastruktury technicznej i komunalnej (szambo szczelne z instalacją kanalizacji sanitarnej, rowy
odwadniające z instalacją kanalizacji deszczowej, przyłącze i instalacja wodociągowa, przyłącze
energetyczne oraz instalacja oświetlenia terenu, studnia, przepusty pod przejazdami). Znaczna część
niezabudowanego fragmentu działki w części południowo – zachodniej i południowo wschodniej
wykorzystywana jest do ćwiczeń terenowych maszyn.
Na terenie istniejące ciągi komunikacyjne stanowią drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej
i z kostki brukowej betonowej stanowiące dojazdy i dojścia do istniejących obiektów budowlanych.
Połączenie z drogą publiczną poprzez istniejący zjazd z ul. Przemysłowej.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie niniejszego opracowania projektuje się:
‐ budowę stanowisk parkingowych o wymiarach 2,50 x 5,0m w ilości 34 sztuki i 3,60 x 5,0m w ilości
1 sztuki,
‐ budowę stanowisk do czerpania wody ppoż. o wymiarach 4,0 x 12,0m w ilości 3 sztuki,
‐ droga pożarowa o szer. 4m i zew. promieniach skrętu R=11m zakończona zawrotką
o wym. 20,5x20,5m i 2 odcinkami do zawracania o długości 12m każdy.
‐ 2 dojścia ppoż. od budynku do dróg pożarowych o szer. 1,5m i długości 26m i 30m,
‐ przebudowa ist. dróg wew. ‐ poszerzenia od 4,5 ‐ 7,7m.
Miejsca postojowe zaprojektowano na istniejącej nawierzchni utwardzonej kostką brukową
betonową gr. 8cm typu Holland na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz istniejącej nawierzchni wylewanej
z betonu C16/20. Poszerzenia istniejących nawierzchni dróg wewnętrznych oraz placów
i zawrotek projektuje się z betonu C16/20 gr. 15cm na podsypce cementowo – piaskowej. Plac
manewrowy oraz miejsca postojowe wyznacza się dodatkowo poprzez oznakowanie poziome P‐18,
P‐20 i P‐24 wykonane farbami drogowymi chlorokauczukowymi. Projektuje się jedno miejsce postojowe
dla niepełnosprawnych oznakowaniem pionowym T‐27 i D‐18a i poziomym P‐20 i P‐24.
Rzędne nawierzchni parkingu przyjęto jako wypadkową istniejących uwarunkowań i wytycznych:
‐ rzędne nawierzchni dróg wewnętrznych, placów i rzędne posadowienia obiektów budowlanych,
‐ istniejące ukształtowanie i spadek terenu,
‐ możliwości prawidłowego odwodnienia terenu,

a. Nawierzchnia
Dla dróg, placów, miejsc postojowych i innych utwardzeń terenu przyjęto obciążenie ruchem dla dróg
lokalnych w strefie zamieszkania KR 1 o nośności 100kN.
Z katalogu nawierzchni RMTiGM przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:
a.





Przy budynku, miejsca postojowe, drogi i dojścia ppoż., place manewrowe
betonowa kostka brukowa
‐ gr. 8 cm
podsypka cementowo‐ piaskowa 1 : 4
‐ gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa łamanego
‐ gr. 20 cm
istniejący grunt nasypowy

Plac manewrowy oraz miejsca postojowe wyznacza się dodatkowo poprzez oznakowanie poziome P‐
18, P‐20 i P‐24 wykonane farbami drogowymi chlorokauczukowymi. Projektuje się jedno miejsce
postojowe dla niepełnosprawnych oznakowaniem pionowym T‐27 i D‐18a i poziomym P‐20 i P‐24.
b. Miejsca postojowe, drogi ppoż. i place manewrowe, poszerzenia i stanowiska czerpania wody,
zawrotką ppoż.
 Beton wylewany na miejscu C16/20
‐ gr. 15 cm
 podsypka cementowo‐ piaskowa
‐ gr. 10 cm
 istniejący grunt nasypowy
b. Technologia robót nawierzchniowych.
Żeby nie uległy uszkodzeniu i zniszczeniu, w rejonie wykonywania prac ziemnych, geodezyjnie wytyczyć
i wyznaczyć przebieg wszystkich urządzeń i sieci podziemnych.
Warstwy podbudowy z pospółki należy wyprofilować i zagęścić z polewaniem wodą. W przypadku
pozytywnej oceny istniejących gruntów nasypowych pod względem możliwości ich zagęszczenia, można
je wbudować w konstrukcję jezdni jako warstwę dolnej podbudowy.
Wszelkie prace ziemne i nawierzchniowe wykonywać zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi wg odrębnego opracowania. Ze względu na istniejące budynki ograniczyć do minimum
zastosowanie do zagęszczania podłoża i konstrukcji nawierzchni walców i zagęszczarek wibracyjnych.
5. Odwodnienie
Wody powierzchniowe z nawierzchni odprowadzane powierzchniowo częściowo do projektowanego
ścieku liniowego, częściowo przez kratki ściekowe i dalej poprzez ist. instalację kanalizacji deszczowej
i separator do zbiornika ppoż.
6. Urządzenia obce – uzbrojenie komunalne
Na terenie istnieje sieć kanalizacja sanitarna i deszczowa z przyłączami do istniejących budynków.
Sieci są sprawne, w dobrym stanie technicznym.
UWAGA
Nie wszystkie elementy uzbrojenia podziemnego zostały w pełni zainwentaryzowane geodezyjnie.
Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością.
7. Organizacja ruchu
Projektuje się wyznacznie miejsc postojowych za pomocą oznakowania poziomego P‐18 oraz miejsce
dla niepełnosprawnych za pomocą P‐20 na niebieskim tle i P24. Oznakowuje się również pionowo miejsce
dla niepełnosprawnych za pomocą znaku D‐18a i T‐27.
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Opis Techniczny
1. Podstawa opracowania

Podkład geodezyjny w skali 1:500,

Umowa z Inwestorem
2. Zakres projektu
Projekt obejmuje wykonanie zbiornika przeciwpożarowego wraz z kompletną instalacją
czerpalną, instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji wodociągowej wraz z separatorem substancji
na działce Inwestora. Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić geodezyjne wytyczenie tras
i zbiornika. Zapewnić właściwe warunki organizacji i zabezpieczenia. Wykonawstwo powierzyć
uprawnionej osobie. Wykonać zgodnie z normami PN‐92/B‐01706, PN‐B‐01706‐Az1, PN‐92/B‐
01707. Po wykonaniu przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzacje geodezyjną przez
uprawnionego geodetę.
3. Opis instalacji kanalizacji deszczowej
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane projektowanym odwodnieniem liniowym
(ściek przykrawężnikowy) do zamkniętego systemu kanalizacyjnego poprzez kratki ściekowe.
Kanalizację deszczową wykonać do szczelnego bezodpływowego zbiornika otwartego spełniającego
również funkcję zbiornika do zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. W przypadku
nadmiaru wód opadowych podczyszczonych poprzez separator substancji ropopochodnych
odprowadzany będzie ze zbiornika za pomocą pomp pływakowych na teren zielony na działce.
Woda odbierana z powierzchni korytkami betonowymi do studzienek ściekowych i dalej do
instalacji kanalizacji deszczowej. Ponieważ woda odprowadzana będzie do kanalizacji deszczowej
z terenu utwardzonego należy zastosować urządzenie podczyszczającą wodę (separator). Dobrano
koalescencyjny separator substancji ropopochodnych o parametrach nie gorszych niż PUR‐KB‐6/60‐
(1000) w zbiorniku żelbetowym o przepływie nominalnym 6l/s z osadnikiem 1000l.
Kanalizację ø160, ø200 i ø315 układać w gotowym suchym wykopie na podsypce piaskowej
gr. 0,15m wykonanym koparką chwytakową. Wykopy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Po ułożeniu
kanalizacji, pierwszą 30cm warstwę zasypki wykonać z piasku lub gruntu zbliżonego do tej granulacji.
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem. Rzędne oraz
głębokości przedstawiono na przekroju podłużnym kanału.
4. Opis instalacji wodociągowej
Zasilanie zbiornika szczelnego otwartego odbywać się będzie z istniejącej instalacji
wodociągowej DN40. Przedłużenie ist. instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur PE‐HD PN10
(SDR‐17) o średnicy DN40. Przejścia przez ściany studni zaworowej wykonać w tulei uszczelnianej.
Rury wodociągowe należy układać na głębokości ok. 1,3 m na 10cm podsypce piaskowej.
Nad rurami PEHD PN 10 na wysokości 0.30 m należy układać taśmę ostrzegawczą
lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. Rurociągi z PE
układać na wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podłożu z gruntu rodzimego, zwracając szczególną
uwagę by nie naruszać podłoża przy głębieniu wykopu, oraz by podłoże nie zawierało gród i kamieni.
W przypadku stwierdzenia podłoża skalistego, zbitych iłów, należy stosować podsypkę piaskową
grub. 10 cm, z jednoczesnym jej zagęszczaniem. Przed zasypaniem rurociągu wykonać warstwę
ochronną o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na której ułożyć taśmę ostrzegawczą z folii z wkładem
metalicznym.
Warstwę ochronną wykonać z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzą go grunty piaszczyste
bez grud i kamieni. Zasypanie rurociągu wykonać w trzech etapach: ‐ wykonać warstwę ochronną
rurociągu z wyłączeniem złączy, ‐wykonać próbę szczelności i uzupełnić warstwę ochronną na
połączeniach, ‐ zasypać wykop po powierzchni terenu. Po wykonaniu robót montażowych wykonać
próby szczelności i wytrzymałości projektowanego odcinka sieci wodociągowej zgodnie
z PN‐81‐/B‐10725. Próbę ciśnieniową hydrauliczną wykonać ciśnieniem próbnym p=1,0 MPa.

Przewody z rur PE dokładnie przepłukać. W przypadku stwierdzenia, że woda z płukanego
rurociągu nie odpowiada pod względem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest
dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza się wodą chlorowaną (pochloryn wapnia lub sodu
zawierający 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostałość chloru w wodzie po tym
okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociąg należy ponownie
dobrze przepłukać czystą wodą i wykonać analizę bakteriologiczną.
5. Zbiornik otwarty przeciwpożarowy
Zbiornik ppoż. jest niezbędny do prawidłowego zaopatrzenia w wodę do celów
przeciwpożarowych podczas akcji gaśniczej w przypadku powstania pożaru. Musi spełniać
wymagania PN‐B‐02857:2017‐04. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do
zewnętrznego gaszenia pożaru dobrana została zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030). Potrzebna pojemność użyteczna
zapasu wody w zbiorniku wynosić będzie Vcz=220m3 przy głębokości użytecznej h=2m.
Zbiornik otwarty nie będzie zabezpieczony przed przemarzaniem i normalny poziom wody
należy zwiększyć o 1m. Uwzględniając wysokość wlotu przewodu dopływowego w zbiorniku 30cm
ponad dnem oraz górny zapas wysokości 20cm uwzględniający falowanie, całkowita głębokość
zbiornika wynosić będzie h=3,5m.
Wymiary na poziomie dna – 6x10m, wymiary w poziomie terenu – 13x17m przy pochyleniu
skarp 1:1. Konstrukcja dna i skarp zbiornika:
‐ płyta eko 60x40x10cm na podbudowie cementowej gr. 4cm wypełniona zaprawą betonową,
‐ geowłóknina separująca 200g/m2 ułożona na zakład min. 30cm,
‐ geomembrana szczelna PEHD gr. 1,5mm,
‐ grunt rodzimy o nośności G1,
W zbiorniku należy zapewnić stałe zejście na dno zbiornika na dwóch przeciwległych skarpach
schodkami stalowymi ocynkowanymi ogniowo z poręczą ochronną h=1,1m. W obecnych warunkach
hydrologicznych nie spodziewamy się nadmiaru wody w zbiorniku, lecz gdyby zaszła konieczność
usunięcia nadmiaru, to woda wypompowana zostanie na teren zielony. Teren zbiornika zostanie
ogrodzony systemowymi przęsłami wraz z 2 furtkami wejściowymi i bramą techniczną wys. 1,5m.
Chronić będzie przed przypadkowym wpadnięciem do zbiornika ludzi lub zwierząt.
6. Instalacja ssawna
Studzienka ssawna – Projektuje się 3szt. studzienek ssawnych ze szczelnych kręgów
betonowych układanych na uszczelkach zwieńczonych płytą nastudzienną i włazem żeliwnym
średnicy 600mm oraz stopniami żeliwnymi osadzonymi w odstępach 30cm. Studnie ocieplone
styropianem estrudowanym gr. 5cm. W studniach w poziomie terenu wykonać pokrywy ze sklejki
z wkładką styropianową gr. 8cm, montowane na wspornikach L50x50x5 umieszczonych co 20cm.
Przewód dopływowy (rura czerpalna) – Projektuje się 3szt. z rur PVC‐U SN8 ø315 ze spadkiem
w kierunku studzienek ssawnych 5%. Wloty umiejscowione w zbiorniku umieścić należy w odległości
co najmniej jednej średnicy od dna. Przyjęto h=30cm. Zakończenia rur perforowane na długości
70cm. Otwory perforacyjne ø6mm co 14mm. Zakończenia stabilizowane na uchwytach mocujących.
Lokalizacja wlotu do studzienki ssawnej zlokalizowana 55cm powyżej dna studzienki. Pozwoli to
prawidłowe zanurzenie smoka ssawnego z zaworem zwrotnym.
Przewód ssawny – Projektuje się 3szt. przewodów ssawnych z rur PEHD o średnicy nominalnej
150mm mocowana do ścian studni klamrami. Dolna część zakończona smokiem ssawnym z zaworem
zwrotnym zlokalizowanym 20cm nad poziomem dna i poniżej dna wlotu rury czerpalnej. Pozwala to
na prawidłowy pobór wody. Górne poziome części przewodów ssawnych wyprowadzone 50cm
ponad poziom stanowiska do czerpania wody. Zakończone nasadą typu 110 wg PN‐M‐51038. Nasady
zaopatrzone w pokrywy typu 110 wg PN‐M‐51024. Przewód ssawny musi być szczelny na
podciśnienie równe co najmniej 0,07MPa. Dopuszczalny spadek wielkości podciśnienia w ciągu
1 minuty nie powinien przekroczyć 0,01MPa.
7. Technologia robót
Wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych
i Kanalizacyjnych. Zeszyty COBRTI INSTAL (zeszyt 3 i 9), Warszawa.

Stosować wykopy liniowe z pełnym zabezpieczeniem ścian, realizowane
wg. PN‐B 10736:1999. Zabezpieczenie wykopu poprzez obudowanie ścian elementami z drewna
kl. III lub tłocznej blachy stalowej, równoważnej pod względem wytrzymałości przekrojem drewna
(ściany z bali o grubości min. 50mm, nakładki‐63mm, rozpory z okrąglaków o średnicy min. 12cm).
Rozstaw elementów rozpierających nie powinien być większy niż 1 m w pionie i 1,5 m w poziomie.
Przewody zaleca się układać na nienaruszonym i zagęszczonym podłożu. W przypadku
wystąpienia gruntów spoistych zastosować podsypkę z piasku o grubości min. 10cm. Obsypkę do
wysokości 0,3m ponad rurą zagęścić ręcznie. Profil wykopu zagęścić warstwami do osiągnięcia
zagęszczenia IS=1.
Uwagi
1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją
i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu
uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie
z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej instalacji. Wykonawca
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji.
Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do
realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z zamawiającym.
Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
2.Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie
z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3.Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4.Należy sygnalizować Inwestorowi wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji
inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania
i certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Zestawienie materiałów znajduje się w przedmiarze.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów

W zakres robót budowlanych objętych projektem wchodzą:
‐ zabezpieczenie placu budowy,
‐ prace przygotowawcze,
‐ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót,
‐ dostarczenie na teren budowy materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,
‐ roboty ziemne związane z wykonaniem zbiornika ppoż.,
‐ wykonanie wykopów wąsko ‐ przestrzennych dla budowy instalacji kanalizacji deszczowej ,
‐ budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zasypaniem wykopów,
‐ wykonanie odcinka instalacji wodociągowej,
‐ kontrola szczelności przewodów kanalizacji oraz sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania,
‐ zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz istniejącej nawierzchni gruntowej,
‐ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne,
‐ wykonanie podbudowy,
‐ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonowej i płyt typu eko,
‐ roboty wykończeniowe,
‐ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Wyżej wymienione zakresy robót muszą być wykonywane zgodnie z założoną technologią w
projekcie budowlanym. Kolejność technologiczna robót określona jest oraz w szczegółowych specyfikacjach
wykonania i odbioru robót.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
W zakresie objętym opracowaniem występują następujące obiekty budowlane:
‐ zjazd z płyt betonowych,
‐ napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne NN, SN,
‐ przyłącze wodociągowe,
‐ kanalizacja sanitarna
‐ kanalizacja deszczowa
W rejonie inwestycji występuje zabudowa przemysłowa oraz teren cmentarza komunalnego,
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi
Do elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi należą:
‐ podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne NN, SN
4.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót
budowlanych.
Podczas realizacji robót ziemnych i montażowych mogą wystąpić zagrożenia związane z bieżącym
ruchem samochodowym. Wykonywanie robót budowlanych związanych z zagęszczeniem podłoża
oraz warstw konstrukcyjnych ciężkim sprzętem stanowi źródło drgań i hałasu przekraczającego
100dB w pobliżu budynków mieszkalnych. Wystąpić mogą również zagrożenia porażenia prądem,
gdyż prace będą wykonywane na terenie, prze który przebiegają linie elektroenergetyczne. W trakcie
robót związanych z budową kanalizacji w wykopach o bezpiecznym nachyleniu skarp oraz
w wykopach wąsko‐przestrzennych może wystąpić zagrożenie przysypanie ziemią lub upadku
z wysokości.

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające
sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz):
‐ wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp o głęb. większej niż 1,5m.
Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. Nr 120, poz.1126).
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
Występujące zagrożenia przy realizacji robót ziemnych i drogowych oraz montażowych wiążą
się z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Zgodnie z prawem
budowlanym, wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i
p.poż. przynajmniej raz w roku. Przed każdorazowym przystąpieniem do robót Kierownik budowy
powinien przeszkolić podległy mu personel i poinformować o ewentualnych zagrożeniach z
podkreśleniem zasad postępowania podczas realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. Podczas
szkolenia Kierownik winien zwrócić uwagę na zabezpieczenie terenu przed wejściem na plac budowy
osób trzecich, a w szczególności na sposób i technologię wykonywania robót niebezpiecznych
związanych z głębokimi wykopami. Instruktaż powinien obejmować w szczególności:
‐ określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
‐ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,
‐ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
lub w ich sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed wejściem
osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Maszyny, urządzenia i
sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich
eksploatacji. Wszystkie prace budowlane powinny być wykonywane przez osoby zapoznane z
przepisami bhp dotyczącymi prowadzenia robót budowlanych i montażowych. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą
i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Ponadto:
‐ roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
‐ w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska,
przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegółowe regulują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne).
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