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1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

Inwestor – Gmina Korfantów 
Rynek 4 
48-317 Korfantów 

Projektant -  Biuro Projektowo-Us ugowe „BETA” 
ul. Opolska 41/3 
31-277  Kraków 

Wykonawca - do wy onienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw  do opracowania projektu oczyszczalni cieków sanitarnych w gm. Korfantów stanowi: 
- Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni cieków, 
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysoko ciowa terenu oczyszczalni, 
- Dokumentacja geologiczna  
- Projekt technologiczny oczyszczalni, 
- Projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni, 
- Obowi zuj ce normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dost pnych 

materia ach, 
- Wytyczne i uzgodnienia mi dzybran owe dokonane na etapie projektowania. 

Podstaw  prawn  do opracowania projektu stanowi :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pó n. 
zmianami) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145, z pó n. zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25 poz. 
150, z pó n. zmianami) 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 8 stycznia 2013 r. poz. 21) 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984  z dnia 31 lipca 
2006 r., z pó n. zmianami) 
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w 
sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, 
poz.1650). 
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 grudnia 1993 r. 
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy w oczyszczalniach cieków (Dz.U. z 1993 r. nr 96, 
poz.438) 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 27 wrze nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. nr 112, poz. 1206 z 8 grudnia 2001 r.) 
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Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 
r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy stosowaniu rodków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania cieków (Dz.U. z 1994 r. nr 21, poz.73) 
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 
osadów ciekowych (Dz.U. z 2010 r. nr 137 poz. 924)  

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany (architektoniczno–konstrukcyjny) 
oczyszczalni cieków, usytuowanej w gminie Korfantów, obejmuj cy nast puj ce obiekty, 
oznaczone na planie zagospodarowania jako: 

1. Reaktor biologiczny – obiekty nr 3A, 3B 
2. Budynek techniczny – obiekt nr 2 
3. Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego – obiekt nr 6A, 6B 
4. Pompownia cieków surowych – obiekt nr 1 
5. Zbiornik u redniaj cy cieków dowo onych - obiekt nr 5A, 5B 
6. Studnia pomiarowa – obiekt oznaczony Spo 
7. Taca najazdowa i separator cieków – obiekt 4A, 4B 
8. Stacja zlewcza Fek-Pak – obiekt nr 4 
9. Budynek mechanicznego oczyszczania cieków – obiekt nr 13 
10. Wiata pod agregat pr dotwórczy – obiekt nr 8 
11. Wiata na osad odwodniony – obiekt nr 14 

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo – wodne okre lono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporz dzonej 
przez pracowni  geologiczn  Topsand s.c. 45-405 Opole ul. Sosnowa 30 i opracowan  przez 
uprawnionego geologa mgr in . Ew  Marzec Opole, grudzie  2013 r. „Dokumentacja 
geotechniczna” stanowi integraln  cz  opracowania. 

5. POSADOWIENIE OBIEKTÓW 

Wykonane badania wykaza y, e pod 20 cm warstw  humusu (warstwa I), w miejscu 
projektowanej inwestycji wyst puj   jednorodne litologicznie, równoleg e warstwy gruntów o 
dobrej no no ci. W warstwie II s  to pospó ki i wiry; nienawodnione wilgotne rednio 
zag szczone o ID = 0,5 si gaj ce g boko ci 1,5 m p.p.t. W warstwie III piaski grube; 
zawodnione rednio zag szczone o ID = 0,5 si gaj ce g boko ci 1,5 do 8 m p.p.t. Grunty 
rodzime, wyst puj ce w pod u projektowanej inwestycji charakteryzuj  si  dobrymi 
parametrami wytrzyma ciowymi. 

Wod  gruntow  stwierdzono na g boko ci od 1,5 m p.p.t. W okresie roztopów lub deszczy 
nawalnych poziom wody mo e wzrosn  do poziomu 1,0 m od istniej cego poziomu terenu.  
Poziom  wody  gruntowej  przy  stanach  wysokich  mo e  utrzymywa  si  w  poziomie  
projektowanego posadowienia fundamentów budynku technicznego. Obiekty posadowione 
poni ej poziomu zwierciad a wody gruntowej obliczono na wypór wody ze wspó czynnikiem 
bezpiecze stwa min. 1,2.  

Zgodnie z rozporz dzeniem z  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
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budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) w omawianym rejonie ze wzgl du na 
wysoki poziom wód gruntowych mamy do czynienia ze z onymi  warunkami gruntowo-
wodnymi.  Projektowane obiekty nale y zaliczy  do drugiej kategorii geotechnicznej. Podczas 
wykonywania robót ziemnych nale y ci le stosowa  si  do postanowie  normy PN-B-06050 ze 
stycznia 1999 r „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”  

Zaleca si  prowadzenie wykopów w miesi cach suchych.  

Ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia podwy szonego poziomu wód gruntowych zak ada si
potrzeb  odwodnienia wykopów za pomoc  studni depresyjnych, ig ofiltrów, drena u
opaskowego lub zabicia cianek szczelnych. 

Sposób wykonania zabezpieczenia i odwadniania wykopów powinien by  opracowany  przez  
wykonawc  robót w zale no ci od przyj tej technologii wykonania i zastanych warunków w 
okresie wykonania robót. 

W przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunty nieno ne (oraz ewentualne przeg bienia) 
nale y  zast pi  podsypk  piaskowo- wirow  zag szczon  mechanicznie do Is= 0,98 warstwami 
co 15 cm. 

Pod e gruntowe powinno by  odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika 
budowy.  

Humus i grunt wydobyty z wykopów nale y sk adowa  na terenie dzia ki, a nast pnie
rozplantowa  po terenie oczyszczalni. Je eli grunt wydobyty z wykopów b dzie odpowiedni, 
mo na b dzie go u  do wykonania nasypu. 

Nasypy  nale y wykona  z piasku gruboziarnistego, wiru i pospó ki o nast puj cych cechach: 

- brak cz ci organicznych i domieszek gruntów spoistych, 
- maksymalna zawarto  frakcji pylastej < 0,5%, 
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasków gruboziarnistych. 

Nasyp z przygotowanych gruntów nale y zag ci  do IS = 0,98 i uk ada  warstwami o grubo ci 
20-30 cm w zale no ci od stosowanego sprz tu do zag szczania.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno by  potwierdzone przez uprawnionego 
geologa wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki bada  z orzeczeniem powinny zosta
przedstawione w protokole odbioru gruntu do wbudowania. 

6. OPIS KONSTRUKCJI I WYTYCZNE REALIZACJI 

6.1 Bioreaktor 

Za enia projektowe 

 Obci enia: 
- ci ar w ciwy cieków przyj to w wysoko ci f = 10,50 kN/m3 ze wspó czynnikiem 

obci enia  f = 1,1 
- sto  obj to ciowa gruntu  = 18,0 kN/m3
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- warto ci wspó czynników obci enia 
  dla konstrukcji elbetowych f = 1,1 
  dla gruntów rodzimych f = 1,1 (0,9) 
  dla gruntów nasypowych f = 1,2 (0,8) 
- wspó czynnik bocznego rozporu gruntu: 
  dla gruntów rodzimych k = 0,33 
  dla gruntów nasypowych      k = 0,610 
- obci enie u ytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m2 

6.1.1. rodowisko korozyjne 

Dla zabezpieczenia pr tów zbrojenia przed korozj  w projekcie przewidziano ochron
materia owo-strukturaln , zak adaj c minimalny stopie  wodoszczelno ci betonu W8 
i mrozoodporno ci F100. Konstrukcj  obliczono na rysoodporno  min 0,1 mm. 

W cianach przyj to grubo  otulin pr tów zbrojenia min 4 cm. W p ycie dennej przyj to 
grubo  otulin pr tów zbrojenia min. 5 cm. Dla osi gni cia technologicznej szczelno ci betonu 
przyj to beton szczelny C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XA2, XC2, XD2. 

dobór kruszywa mineralnego nienasi kliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych 
wska nik w/c < 0,50 
zastosowanie cementu w ilo ci min 320 kg/m3 - cement  hutniczy  CEM III /A 32.5 NW/NA 
cement niskokaloryczny i  wolnowi cy. 

Zewn trzne ciany bioreaktora stykaj ce si  z ziemi  nale y zabezpieczy  izolacj
przeciwwodn  sk adaj  si  z warstwy gruntuj cej roztworu ponaftowego asfaltu oraz 
asfaltowego lepiku. Szczegó y nanoszenia wg instrukcji wybranego producenta. 

6.1.2. Parametry techniczne 

rednica wewn trzna reaktora 11,50 m 
rednica zewn trzna reaktora  12,10 m 

wysoko  w wietle  5,80 m 
grubo cian p aszcza 30 cm 
rednica p yty dennej  12,40 m 

grubo  p yty dennej  50 cm 
powierzchnia zabudowy (2 szt.)         229,98 m2

rz dna posadowienia wierzchu p yty dennej  192,20 m n.p.m. 
rz dna posadowienia spodu p yty dennej  191,70 m n.p.m. 

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytów reaktora, a w szczególno ci rednicy zewn trznej 
aszcza. 

6.1.3. Rozwi zania konstrukcyjne 

Obiekt zaprojektowany w konstrukcji elbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny o rednicy 
zewn trznej 12,10 m i wysoko ci konstrukcyjnej ciany 5,80 m. Cylindryczna ciana 
zamocowana jest w dnie i wolnopodparta pod stropem. Rz dna posadowienia spodu p yty 
dennej: 191,70 m n.p.m. 
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yta denna bioreaktora gr. 50 cm, ciana gr. 30 cm – zbrojenie pr tami jak na rysunku. 

Pr ty obwodowe w p aszczu bioreaktora czy  mijankowo, tak eby w jednym przekroju nie 
czy o si  wi cej ni  6 pr tów. Przesuni cie po cze  powinno wynosi , co najmniej d ugo

zak adu.

W przerwie roboczej mi dzy po czeniem p yty dennej ze cian  przewidziano ta my
uszczelniaj ce szeroko ci oko o 16cm, ocynkowan  powlekan rodkiem wchodz cym w 
reakcj  z zaczynem cementowym zapewniaj ce szczelno  tak e podczas przemieszczania si
konstrukcji. Przej cia przez p aszcz zbiornika szczelne cuchowe wykonane przez 
nawiercanie. 

Materia y: 
beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W8 F100 
stal zbrojeniowa gatunku A-III Ni A-0. 

Beton konstrukcyjny powinien by  g stoplastyczny i wibrowany mechanicznie 

6.1.4. Technologia wykonania 

yta denna 

yt  denn  nale y posadowi  na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10 z jedn  warstw  papy 
podk adowej termozgrzewalnej. 

Po zabetonowaniu p yty dennej  ju  po 24 godz. zala  j  kilkumilimetrow  warstw  wody. Tak 
zwan  „piel gnacj  mokr  betonu” p yty dennej utrzyma  a  do czasu zalewania cian. 

ciany

Beton konstrukcyjny powinien by  g stoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozk adany 
równomiernie  warstwami  o gr. nie przekraczaj cej  50 cm. 

Mo na betonowa ciany do pe nych ich wysoko ci pod warunkiem niedopuszczania do 
rozwarstwiania si  betonu w czasie betonowania.  

Uk adanie i zag szczanie mieszanki betonowej 

Beton w konstrukcji nale y uk ada  zgodnie z ustalon  technologi  robót, przy pomocy 
odpowiedniego sprz tu (pomp i d wigów). Podawanego betonu nie nale y zrzuca  z wysoko ci 
wy szej  ni  0,5  m.  Mas  betonow  nale y  uk ada  warstwami  o  grubo ci  50  cm  i  zag szcza
wibratorami wg bnymi. Czas wibracji nale y ustala  ka dorazowo na budowie w zale no ci od 
konsystencji masy betonowej  i si y wymuszaj cej wibratora. Czas ten nie powinien by  krótszy 
ni  25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcza  do ci gania i rozprowadzania masy betonowej 
w szalunku przy u yciu wibratora. Bu aw  wibratora zag bia  mijankowo, aby nie powsta y
tzw. pola martwe niezawibrowane.   

Piel gnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. normy PN-63/B-06251) 

W okresie piel gnacji betonu nale y: 
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a) chroni  ods oni te powierzchnie przed szkodliwym dzia aniem warunków 
atmosferycznych a szczególnie wiatru i promieni s onecznych (w okresie zimowym – 
mrozu) przez ich os anianie i zwil anie wod  w dostosowaniu do pory roku i 
miejscowych warunków klimatycznych.  

b) utrzymywa  u ony beton w sta ej wilgotno ci przez co najmniej:14 dni – przy 
stosowaniu cementów hutniczych lub portlandzkich popio owych. 

c) polewa  wod  beton normalnie twardniej cy, rozpoczynaj c polewanie po 24 godz. od 
chwili u enia: 

- przy temperaturze +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 
dni co najmniej co 3 godz. w dzie  i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast pne
dni co najmniej 3 razy na dob .

- przy temperaturze poni ej +5°C betonu nie nale y polewa .

Zaleca si  wykonywanie piel gnacji betonu przez okres 3 miesi cy.  

Ewentualne powsta e zarysowania skurczowe nie stanowi  zagro enia utraty no no ci czy 
stateczno ci reaktora, to jednak maj  one wp yw na szczelno  i trwa  obiektu. Dlatego te
zaleca si  naprawi  ewentualne powsta e zarysowania przez ich uszczelnienie. 

ZALECENIA: 

Zaleca si  nast puj  technologi  uszczelnienia pionowych rys termiczno-skurczowych na 
cianach zbiornika: 

oczyszczenie powierzchni betonu wzd  rys, 
zamkni cie powierzchni rysy i zatamowanie wycieków epoksydowym materia em wi cym 
na wilgotnej powierzchni, 
wykonanie iniekcji uszczelniaj cej ywicami poliuretanowymi. Iniekcj  mo na wykona  w 
rysach powy ej 0,2 mm. Pakery wkr cane nale y osadza  wzd  rys naprzemiennie, po obu 
stronach rysy, w rozstawie 200 mm, 
Pokrycie powierzchni rysy elastycznymi pow okami wodoszczelnymi, zbrojonymi tkanin
techniczn  –  szeroko  pow oki  oko o  50cm  (po  25  cm  z  ka dej  strony  rysy),  grubo
pow oki min 3 mm. 

Po wykonaniu uszczelnienia nale y prowadzi  obserwacj  konstrukcji w celu wykrycia 
ewentualnych miejsc nowych wycieków. W wypadku wyst pienia nowych wycieków nale y je 
uszczelni  w analogiczny sposób.  

Do uszczelnie  nale y zastosowa  materia y uszczelniaj ce i iniekcyjne firm oferuj cych 
produkty o stosownych w ciwo ciach i maj cych dopuszczenia ITB do stosowania w 
budownictwie. 

Uszczelnienie konstrukcji nale y powierzy  specjalistycznej firmie budowlanej, maj cej 
sprawdzone do wiadczenie w pracach zwi zanych z uszczelnianiem betonowych konstrukcji 
in ynierskich. Prace naprawcze nale y prowadzi  pod cis ym nadzorem technicznym. 

6.1.5. Wytyczne realizacji projektu 

1. Wszystkie tzw. roboty zanikaj ce, potwierdzi  odbiorami komisyjnymi oraz protokó ami 
odbioru technicznego. 

2. Projekt niniejszy rozpatrywa cznie z projektem technologicznym i pozosta ymi bran ami.
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6.1.6. Wymagania i badania przy odbiorze obiektu 

Wszystkie prace nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-86/B-10702 „Zbiorniki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”.  

6.1.7. Obliczenia 

Zlec.:M. KORFANTÓW 

    ======================================================================== 
    Automatyczne konstrukcyjne  wymiarowanie  elbetowego zbiornika ko owego 
    posadowionego na dwuparametr. pod u Wlasowa (wg dra in . Romana Misiaka) 
    ======================================================================== 

               BIOREAKTOR DLA OCZYSZCZALNI W M. KORFANTÓW 
    =============        Zbiornik bezci nieniowy 
    D   a   n   e        ciana monolityczna, bez skosu, 
    =============        utwierdzona w p ycie, bez pier cienia 

    Wymiary------ ciana zbiornika - prom.wewn.---/RS/:  5.75 m 
    konstrukcji                    - wysoko       /L/:  5.8 m 
                                   - grubo        /H/:   .30 m 

yta denna      - wysi g        /W/:   .15 m 
                                   - grubo       /HP/:   0.50 m 
    Dane--------- Znak stali zbrojeniowej---(ST)------:  A-IIIN   
materia owe   Klasa betonu      - ciana (BW)      :  B37    
                                    - p yta  (BP)      :  B37    
                  Dopuszczalny procent zbrojenia  /PZ/:  2.00 % 
Dopuszcz.szer.rozwarcia rysy    /RD/:  .100 mm 

    Warunki------ Wsp.odkszta c.pod .grunt.-------/E0/:    90.0 MPa 
    grunt.-wodne   "  Poissona    "    "        /NIGR/:   .30 
                   "  tarcia dna po pod u        /F/:   .20 
Wznies. zw. wody grunt. nad dnem   /HW/:   1.30 m 

                         =============================== 
                         Zbrojenie elementów konstrukcji 

=============================

  c  i  a  n  a     z  b  i  o  r  n  i  k  a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
    X/L           Zbrojenie równole nikowe             Zbrojenie po udnikowe 

Wewn trzne      zewn trzne       wewn trzne       zewn trzne 
redn. rozst.   redn. rozst.     redn. rozst.   redn. rozst 

    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
------------------------------------------------------------------------ 
    1.0          10     12       10     12         12     14       12     14 
     .9          10     12       10     12         12     14       12     14 
     .8          10     12       10     12         12     14       12     14 
     .7         10     12       10     12         12     14       12     14 
     .6         10     12       10     12         12     14       12     14 
     .5          10     12       10     12         12     14       12     14 
     .4         12     12       12     12         12     14       12     14 
     .3         12     12       12     12         12     14       12     14 
     .2         12     12       12     12         12     14       12     14 
     .1         12     12       12     12         12     14       12     14 
     .0         12     12       12     12         14     14       14     14 
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                    P   y   t   a       d   e   n   n   a 
    ------------------------------------------------------------------------ 
Z/R              Zbrojenie promieniowe          Zbrojenie równole nikowe 
                 g ó r n e       d o l n e         g ó r n e       d o l n e 

redn. rozst.   redn. rozst.     redn. rozst.   redn. rozst 
    m/m          mm     cm       mm     cm         mm     cm       mm     cm 
    ------------------------------------------------------------------------ 
     .0          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .1          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .2          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .3          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .4          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .5          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .6          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .7          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .8          18     19       18     19         18     19       18     19 
     .9          18     19       18     19         18     19       18     19 
    1.0          18     19       18     19         18     19       18     19 

  Dostawca oprogramowania:  Z-d Technik Komputerowych, Warszawa.  RM/MB/KG 

6.1.8. Wykaz stali zbrojeniowej 

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DOTYCZY DWÓCH REAKTORÓW 
I WYNOSI 26 709 kg 

6.2 Budynek techniczny 

Budynek techniczny  parterowy z antresol , niepodpiwniczony  o wymiarach osiowych w planie 
10,00 × 8,00 m + 4,10 × 9,50 m (cz  wysuni ta) i wysoko ci pomieszcze  2,60 m. Przykryty 
dwuspadowym dachem z naczó kiem, a w cz ci, w której znajduj  si  pomieszczenie na 
kontener i pomieszczenia magazynowe przykryty dachem trójspadowym. 

Powierzchnia u ytkowa –   146,56 m2

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Ilo Ilo Ca ko-
NR Kszta t w 1 ele- ele- wita UG.

PR TA A0 AIII pr ta mencie mentów ilo [m] 8 6 16 14 12 10 8

YTA DENNA
1 14 wg rys. 270 2 540 3,49 1884,6
2 14 wg rys. 203 2 406 3,37 1368,2
3 16 siatka 1 2 2 2880,00 5760,0
4 14 obwodowy 2 2 4 42,72 170,9
5 14 obwodowy 2 2 4 41,84 167,4
6 14 obwodowy 2 2 4 40,71 162,8

12 12 wg rys. 594 2 1188 1,30 1538,5
15 12 wg rys. 9 2 18 0,60 10,8
16 14 prosty 20 2 40 1,80 72,0
17 14 wg rys. 16 2 32 1,00 32,0

CIANA 
7 12 prosty 540 2 1080 5,76 6220,8
8 6 wg rys. 189 2 378 0,84 317,5
9 12 obwodowy 17 2 34 41,14 1398,8

9a 10 obwodowy 32 2 64 40,79 2610,6
10 12 obwodowy 17 2 34 40,01 1360,3

10a 10 obwodowy 32 2 64 39,66 2538,2
11 6 wg rys. 189 2 378 0,94 355,3
13 6 wg rys. 190 2 380 0,32 121,6

14a 10 obwodowy 50 2 100 2,00 200,0
14b 10 obwodowy 50 2 100 2,00 200,0

UGO CZNA [m] 794,4 5760,0 3857,9 10529,2 5548,8

MASA 1 mb [kg] 0,222 1,579 1,209 0,888 0,617

MASA CA KOWITA [kg] 176 9095 4664 9350 3424

RAZEM WG KLASY [kg]

OGÓ EM [kg] 26 709

REDNICA
UGO CZNA WG REDNIC

A0 AIII

176 26 533
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Powierzchnia zabudowy –   128,55 m2

Kubatura –   639,00 m3

Rz dna posadzki przyziemia (+/-0,00) – 194,70 m n.p.m. 
Rz dna posadowienia spodu aw fund. –  192,65 m n.p.m. 

Budynek zlokalizowany zosta  w s siedztwie bioreaktora jako obiekt, w którym uj te zosta y
podstawowe funkcje maj ce wp yw na prawid owe funkcjonowanie oczyszczalni oraz obs ug
jej urz dze . W budynku znajduj  si  nast puj ce pomieszczenia: 

Nr 
pomieszczenia 

Nazwa Powierzchnia 
ytkowa 

01 KORYTARZ 2,12
02 POM. SOCJALNE 6,23
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA
03a SZATNIA ODZIE Y WIERZCHNIEJ 1,54
03b KOMUNIKACJA 1,99
03c NATRYSK 1,70
03d SZATNIA ODZIE Y ROBOCZEJ 3,44
03e WC 1,51
04 POM. TECHNICZNE 34,14
05 POM. DMUCHAW 19,70
06 POM. MAGAZYNOWE 10,50
07 POM. GOSPODARCZE 7,41
08 POM. NA KONTENER 15,47
11 ANTRESOLA 40,81

RAZEM 146,56

Obiekt projektuje si  do realizacji w technologii tradycyjnej w po czeniu z elementami elbetu 
monolitycznego. 

Konstrukcja budynku o pod nym uk adzie cian no nych. Cz  budynku mieszcz ca
pomieszczenia socjalne, sanitariaty i stacje dmuchaw przykryta elbetowym stropem, 
pomieszczenie techniczne – jednoprzestrzenne, przykryte ocieplonym dachem dwuspadowym. 
Pomieszczenia magazynowe i pomieszczenie na kontener przykryte ocieplonym dachem 
trójspadkowym. 

ciany zewn trzne i wewn trzne no ne i os onowe grubo ci 24cm z pustaków konstrukcyjnych 
39×19×24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25 wzmocnione 
wewn trznym zbrojeniem pionowym [szkieletów 4ø12 + strzemiona ø6 / 15cm]  w rozstawie co 
100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2ø10 co czwart  warstw .

ciany no ne s  posadowione na awach fundamentowych o wysoko ci 30cm i szeroko ci: 

dla ciany wewn trznej no nej 80cm 
dla pozosta ych cian 60cm 

Poza tym zaprojektowano aw  30×60cm stanowi ci g zewn trznych cian no nych  
w po owie ich d ugo ci. awy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4ø12 (stal AIII) 
i strzemionami ø6 / 20cm. ciany fundamentowe z bloczków betonowych. awy u  na 
podk adzie z chudego betonu o grubo ci 20 cm. 



 dla gm. Korfantów P.12.222.13 

13

Strop nad pomieszczeniami socjalnymi, sanitariatami i stacj  dmuchaw elbetowy monolityczny 
gr. 15 cm, ocieplony 5cm warstw  styropianu. Zbrojony na dole dwukierunkowo ø10 / 18 cm 
(stal AIIIN), a gór  nad cian rodkow  i cianami zewn trznymi dwukierunkowo ø10 / 20 cm i 
ø10 / 17,5 cm (stal AIIIN). W rodku prz se  gór  zbrojenie ø8  /  20  cm  (stal  A0).  Przy  
wykonywaniu stropu nale y przestrzega  wszystkich zalece  producenta p yt, a w szczególno ci 
rozstawu i jako ci podpór monta owych i w ciwej piel gnacji betonu po wylaniu stropu. 

Wszystkie ciany no ne budynku zwi zane s  wie cem elbetowym. Wokó  monolitycznego 
stropu zastosowano wieniec opuszczony o 20 cm (na rz dnej +2,40) o przekroju 35×24 cm 
zbrojony  4ø12 (stal AIIIN) i strzemionami ø6 / 20 cm. Na poziomie +3,85 wykonano wieniec 
12×24 cm do kotwienia mur aty wi by dachowej zbrojony jw. i po czony z wie cem stropu 

upkami elbetowymi w rozstawie co 2,0 m i wysoko ci 110 cm zbrojone 2×3ø12  (stal AIIIN) i 
strzemionami ø6 / 12 cm. Na cianach szczytowych w/w wieniec b dzie wykonany na sko nej 
kraw dzi  ciany.  W  miejscach  bez  p yty  stropu  zostan  wykonane  dwa  wie ce  –  na  poziomie  
+2,40 (o przekroju 25×24 cm, zbrojony przy pionowych kraw dziach 2×3ø12 (stal AIIIN) i 
strzemionami ø6  /  20  cm  (wieniec  ten  obejmuje  cian  bez  p yty  stropowej  oraz  cz
wysuni ) oraz na poziomie +3,70 (o przekroju 27×24 cm, zbrojony przy pionowych 
kraw dziach 2×4ø16 (stal AIIIN) i strzemionami ø6 / 20 cm). 

Wi ba dachowa dwuspadowa z jednostronnym naczó kiem, drewniana o konstrukcji 
krokwiowo j tkowej, kryta blach  dachówko-podobn  na atach 5×5cm co 35cm, ocieplona 
we  mineraln  gr. 20cm. Od strony wn trza paroizolacja z folii PCW, a wyko czenie stanowi 

yta gipsowo kartonowa przymocowana do krokwi i j tek dachu za pomoc  rusztu ze stali 
ocynkowanej. 

cianki dzia owe grubo ci 12cm z ceg y dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej. 

Barierk  na antresoli nale y wykona  zgodnie z zaleceniami normy PN-80/M-49060 – „Wej cia 
i doj cia – wymagania”. Nale y zapewni  mo liwo atwego demonta u barierki. 

Roboty wyko czeniowe zewn trzne: 

- ciany zewn trzne s  ocieplone styropianem w dwóch warstwach: o gr = 12 cm na parterze 
(od poziomu coko u 30 cm nad terenem projektowanym, do poziomu +3,00 m) i o gr =15cm 
na cianach szczytowych na pi trze (powy ej poziomu + 3,00m), ciany fundamentowe 
ocieplone twardymi p ytami polistyrenowymi np. styrodurem lub równowa nymi gr = 8 cm 
(do poziomu coko u 30 cm nad projektowanym terenem), kotwione 3 szt./m2, kraw dzie 
cian i coko ów zabezpieczone listwami naro nikowymi. 

- Tynki zewn trzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej zacieranej r cznie. Grubo
warstwy masy tynkarskiej oko o 3 mm. Zu ycie masy oko o 3,5 kg/m. Kolor wg pkt. 10.  

- Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt. 10.  
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 - 0,8 mm w kolorze wg pkt 10. 
- Podest wej ciowy przed drzwiami Dz2 z p yty betonowej 20 cm zbrojonej siatk  ø10 co 

20 cm z zag bieniem 5 cm pod wycieraczk  metalow  ocynkowan  wy ony gresem 
mrozoodpornym w kolorze wg pkt. 10. 

- Pochylnia wej ciowa przed drzwiami Dz1 z p yty betonowej 20 cm zbrojonej siatk F10 co 
20 cm zabezpieczona preparatem przeciwpylnym. 

Roboty wyko czeniowe wewn trzne: 
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- Wyko czenie cian i sufitów z wyprawy tynkarskiej mineralno-polimerowej na pod u
cementowo-wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowanie farb  emulsyjn
akrylow  w kolorze wg pkt. 10.  

- Pomieszczenie techniczne 04 - do wysoko ci 2,0 m wy one glazur  w kolorze wg. pkt. 10. 
- Pomieszczenie 07 – ciana od strony pomieszczenia 04 do pe nej wysoko ci, pozosta e do 

wysoko ci 2,0 m wy one glazur  w kolorze wg pkt. 10. 
- Pomieszczenie 08 – ciany pomieszczenia do pe nej wysoko ci wy one glazur  w kolorze 

wg pkt. 10. 
- Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami do korytarza nale y umie ci  gumow

wycieraczk  o grubo ci 2 cm i o szeroko ci drzwi 
- Pomieszczenie  techniczne  08  –  ciana  w  osi  Coraz  ciana  od  strony  pomieszczenia  07  

docieplone styropianem gr. 5 cm. 
- Szatnie przepustowe wy one glazur  do wysoko ci 2,0 m, w kabinie prysznicowej glazura 

do pe nej wysoko ci. Kolor glazury wg pkt. 10. 
- Pomieszczenie socjalne - powy ej zlewu do wysoko ci 2,0 m od poziomu pod ogi ciana 

wy ona glazur  w kolorze wg pkt. 10. 
- Antresola – wokó  otworów w stropie i wzd  kraw dzi antresoli od strony pustki 

pomieszczenia technicznego wy  cokolik wysoko ci 2 cm i szeroko ci 15 cm z tego 
samego materia u, co powierzchnia antresoli. 

- Okna  i  na wietla  z  PCV dwuszybowe (patrz  zest.  stolarki  rys.  AK60)  z  mikroszczelin ,  w 
kolorze wg pkt. 10. 

- Drzwi zewn trzne pó toraskrzyd owe i jednoskrzyd owe, stalowe, pe ne, ocieplone w kolorze 
wg pkt. 10.

- Drzwi wewn trzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pe ne, ocieplone, z o cie nic
stalow  w kolorze wg pkt. 10, drzwi D5 z pomieszczenia 01 do 04 – EI30. 

- Drzwi wewn trzne w pomieszczeniach socjalnych p ycinowe, pe ne z o cie nic  stalow  w 
kolorze wg pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u góry, i kratk  wentylacyjn , D2 z kratk
wentylacyjn . Wej cie do kabiny natryskowej zabezpieczy  kotar .

- Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, socjalnym i korytarzu z gresu kamiennego, 
w kolorze wg pkt. 10, uk adanego na g adzi cementowej spadkowej. Podbudow  posadzki 
stanowi p yta betonowa C20/25 gr = 15 cm wylana na izolacji poziomej z dwóch warstw folii 
PE u onej na warstwie chudego betonu gr = 10 cm i warstwie ubitego piasku. 

- Posadzki w pomieszczeniu technicznym 04 - cokó  wokó  na wysoko  p yty (oko o 30 cm). 

Wyposa enie wn trz:

- Pomieszczenie socjalne 02 

o zlew (wg proj. sanitarnego) wpuszczany w blat. Szafka pod zlewem metalowa o 
wymiarach w rzucie 60×50 cm (z nó kami), szt. 1 

o pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem 
o szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180 cm z nó kami wysoko ci 14 cm 

– szt. 2 
o biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140 cm, z kontenerkiem metalowym 

podwieszanym do blatu (b  osobnym, na nó kach) – szt. 1 
o krzes o obrotowe – szt. 1 

- Szatnia odzie y wierzchniej 03a 

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nó kami wysoko ci 14 cm – szt. 2. 
Szafka powinna posiada  otwory wentylacyjne. 
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- Natrysk 03c 

- Szatnia odzie y roboczej 03d 

o szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180 cm z nó kami wysoko ci 14 cm – szt. 1. 
Szafka powinna posiada  otwory wentylacyjne (szafki na odzie ).

o szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180 cm z nó kami wysoko ci 14 cm – szt. 1. 
Szafka powinna posiada  otwory wentylacyjne (szafka na rodki czysto ci), 

- WC 03e 

- Pomieszczenie techniczne  04 

- Pomieszczenia dmuchaw 05 

- Pomieszczenie magazynowe 06 

o szafa metalowa narz dziowa o wymiarach 120×50×180 cm z nó kami wys. 14 cm – 
szt. 1. 

- Pomieszczenie magazynowe 07 

- Pomieszczenie na kontener 08 

- Antresola pomieszczenie 11 

Budynek b dzie wyposa ony w instalacje: wodn , kanalizacyjn , wentylacj  grawitacyjn  i 
mechaniczn  oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarow .

OBLICZENIA – wyci g  (ca  oblicze  w egzemplarzu autorskim) 

1.  Wi ba

1.0 Dach kryty blach   -  zebranie obci

 - od ci aru w asnego pokrycia dachu 

obci enie  [kN/m2]

charakt. wsp.obc. oblicz.

blacha 0.04 1.10 0.04

aty 5x5cm co 35cm 0.04 1.20 0.05

we na mineralna gr. 15cm 0.30 1.20 0.36

Krokiew [80x200]mm co  Rdzw 0.10 1.20 0.12

yty gipsowo kartonowe 0.24 1.20 0.29

 - obci enie d ugotrwa e                 qpd1 
= 0.72 1.19 0.86

1.1 Obci enie niegiem i wiatrem dla po aci

Pochylenie po aci frontowej  al1 =
32.000

0o

sin(al1) = 0.5299
cos(al1)

= 0.8480
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rozstaw krokiew   Rdzw = 0.85m

Obci enia

 - od niegu (dla II strefy) 

(dla II strefy)  Qk = 0.91kN/m2

dla al1> 30  C11 = 1.12

obci enia obliczeniowe niegiem

( w odniesieniu na rzut dachu na pow. poziom  ) 

sng1 = Qk * C11 * 1.5 = 1,53kN/m2

 - od wiatru (dla II strefy) 

(dla II strefy)  qk = 0.35kN/m2

dla terenu rodzaju A,
budynek ni szy 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 enia obliczeniowe  q = qk*Ce*Cz*beta*1.5 

parcie wiatru    dla al1  wtrn1 = 0.26kN/m2

ssanie wiatru    dla al1  wtrz1 = -0.38kN/m2

1.2 Wi ba – schemat 1 

WIELKO CI PRZEKROJOWE: 
------------------------------------------------------------------
 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materia :
------------------------------------------------------------------
  1    98,0    1601     400     229    229   14,0 23 Sosna K27 
  2   131,3    3350     615     383    383   17,5 23 Sosna K27 
------------------------------------------------------------------

STA E MATERIA OWE:
------------------------------------------------------------------
   Materia :      Modu  E:    Napr .gr.:    AlfaT: 
[N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 
------------------------------------------------------------------
 23 Sosna K27        9000        9,500     5,00E-06 
------------------------------------------------------------------

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10 11 12
13

0,490
0,230

0,900 1,370 1,500 1,500 1,370 0,900
0,230

0,980 H=9,470

0,008

0,230
0,320
0,294

0,011

0,697

0,008

0,850

0,005

0,935

V=3,358

2

2

2

2 2

2

2

2

1

1 1 1
1
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==================================================================
W  Y  N  I  K  I 

Teoria I-go rz du
Kombinatoryka obci
==================================================================

NAPR ENIA - WARTO CI EKSTREMALNE:T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
Pr t:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obci :
---------------     [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 - WARTO CI EKSTREMALNE:T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
ze :  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obci :

------------------------------------------------------------------
...
  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 
...
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  11      0,0*     -0,8       0,8            BD 
     -0,1*      1,3       1,3            ACD 
         -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 ba – schemat 2 – bez s upków i krzy ulców 

PR TY I PRZEKROJE PR TÓW:

WIELKO CI PRZEKROJOWE I STA E MATERIA OWE: wg schematu 1

OBCI ENIA: wg schematu 1

==================================================================
W  Y  N  I  K  I 

Teoria I-go rz du

Kombinatoryka obci

==================================================================

NAPR ENIA - WARTO CI EKSTREMALNE:T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
Pr t:  x[m]:    SigmaG:  SigmaD:    Sigma:  Kombinacja obci :
---------------     [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 

1

2

3

4 5

6

7

8

9

0,490
1,130 1,370 1,500 1,500 1,370 1,130 0,980 H=9,470

0,320
0,294

0,011

0,697

0,008

0,850

0,005

0,935

V=3,120

2

2

2

2 2

2

2

2

1
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  3    1,615    0,296*                2,8   ACD 
       0,202   -0,590*               -5,6   ABD 
       0,202    0,369*       3,5   ABD 
       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 - WARTO CI EKSTREMALNE:T.I rz du
Obci enia obl.: Ci ar w .+"Kombinacja obci "
------------------------------------------------------------------
ze :  H[kN]:   V[kN]:    R[kN]:   M[kNm]:  Kombinacja obci :

------------------------------------------------------------------
  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

 - od ci aru w asnego pokrycia dachu 

obci enie  [kN/m2]

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 enie d ugotrwa e     qpd1 = 1.26 1.27 1.59

obci enie z wi by dachowej   pw1 = 1.07 1.21 1.30

liniowe w odleg ci 1m od krajnych podpór stropu 

yta elbetowa 15cm - ci ar w asny

uwzgl dniony automatycznie przez program statyczny 

 - obci enie zmienne g ówne   pu1 = 3.00 1.30 3.90

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

2.2 Strop nad parterem – zbrojenie p yty
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2.3 Strop nad parterem – ugi cia

3.  Wie ce i nadpro a

3.1 S upek  S1 

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

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

Cechy materia owe dla sytuacji sta ej lub przej ciowej 
BETON: C20/25

fck= 20,0 MPa, fcd=fck/ c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=400 cm2,  Jcx=13333 cm4,  Jcy=13333 cm4

STAL: A-III
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa 

lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

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

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 

Strefa nr 1 

20,00

20,00

 4¤12  2¤12 
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Pocz tek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 78,0 cm 
Przyj to strzemiona 2-ci te, prostopad e do osi pr ta 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 materia owe dla sytuacji sta ej lub przej ciowej 
BETON: C20/25

fck= 20,0 MPa, fcd=fck/ c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=200 cm2,  Jcx=6667 cm4,  Jcy=1667 cm4

STAL: A-III
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa 

lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

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

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Pocz tek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 100,0 cm 
Przyj to strzemiona 2-ci te, prostopad e do osi pr ta o rozstawie 13,9 cm,  

3.3 Wieniec W4
Cechy przekroju:  

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=20,0,  b=27,0,  

Cechy materia owe dla sytuacji sta ej lub przej ciowej 
BETON: C20/25

fck= 20,0 MPa, fcd=fck/ c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=540 cm2,  Jcx=18000 cm4,  Jcy=32805 cm4

STAL: A-III
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa 

lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

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

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Pocz tek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 200,0 cm 
Przyj to strzemiona 4-ci te, prostopad e do osi pr ta o rozstawie 13,8 cm 

3.4 Nadpro e N1 

3.4.1 Nadpro e nad oknem L=120 -  zebranie obci

obci enie  [kN/m] 

20,00

27,00

 4¤16  4¤16 

20,00

10,00

 2¤12  2¤12 
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charakterys
t.

wsp.
obci .

obliczeni
owe

obci enie z wi by 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 enie z stropu nad parterem 13.96 1.19 16.61

nadpro e N1 30x24cm 1.80 1.10 1.98

 - obci enie ca kowite       qnc1 =        29.36   35.69

3.4.2 Nadpro e nad oknem L=120 – zbrojenie

wysoko  obliczeniowa  hn1 = 0.28m

szeroko  nadpro a  bn1 = 0.24m

rozpi to  nadpro a  rn1 = 1.20m

rozpi to  obliczeniowa nadpro a  ron1 = 1.26m

Si a 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 cm2

przyj to zbrojenie 2F10 = Fand = 1.58 cm2

4. ciana zewn trzna 

4.1 ciana zewn trzna – obci enie nasypem 

4.1.1 Parametry geotechniczne gruntu 

przyj to nasyp z piasku redniego

Parametry geotechniczne gruntu dla Pd i Ps oznaczono metod  B 
dla oznaczania parametrów metod  B        gm 
= 0.9

gD = 18,5 x gm =16.65 KN/m
3

gB = 18,5 x gm =16.65 KN/m
3

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 ciany budynku 

ciana posadowiona na poziomie: -2.05 m

wierzch nasypu za cian  na rz dnej: 1.40 m

poziom spodu wie ca ciany na rz dnej: 3.20 m

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

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

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

szeroko  stopy fundamentowej B=0.60 m 

wysoko  stopy fundamentowej Hb=0.30 m 
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wysoko ciany Hs=4.00
m (bez wys. stopy 
fund.)

grubo ciany Bs=0.24 m 

szeroko  ostrogi fundamentu Bst=0.18 m 

4.1.3 Obci enia ciany budynku 

parcie gruntu na cian  oporow  wynosi  b dzie

na poziomie wierzchu nasypu 1.40 H1 = 0.00 m

q1 = H1 x g x Ka = 0.00KPa

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

q2 = H2 x g x Ka = 12.36KPa

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

q3 = H3 x g x Ka = 14.04KPa

4.2 ciana zewn trzna – przekrój eber wzmacniaj cych
Cechy przekroju:

Wymiary przekroju [cm]:  
 h=18,0,  b=18,0,  

Cechy materia owe dla sytuacji sta ej lub przej ciowej 
BETON: C20/25

fck= 20,0 MPa, fcd=fck/ c=20,0/1,50=13,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego: 

Ac=324 cm2,  Jcx=8748 cm4,  Jcy=8748 cm4

STAL: A-III
fyk=410 MPa, s=1,15, fyd=350 MPa 

lim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+350/200000)
=0,667,

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

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona) 
Strefa nr 1 

Pocz tek i koniec strefy: xa = 0,0   xb = 137,5 cm 
Przyj to strzemiona 2-ci te, prostopad e do osi pr ta o rozstawie 12,3 cm 

5. Fundamenty 

5.1 awa  L1  pod cian  pod charakteryst.
wsp.obci

.
obliczeniowe

szeroko awy bL1 = 0.60m
 - obci enie ca kowite qL1c = 38.76 1.21 46.83

orientacyjne napr enia pod aw sigL1 = qL1c/bL1 = 78.04 kPa

5.2 awa  L2  pod cian  szczytow  przy zbiornikach 

szeroko awy bL2 = 0.40M

 - obci enie ca kowite qL2c = 23.20 1.18 27.49

orientacyjne napr enia pod aw sigL2 = qL2c/bL2 = 68.73 kPa

5.3 awa  L3  pod cian  no  wewn trzn

szeroko awy bL3 = 0.80M

18,00

18,00

 2¤12  2¤12 
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 - obci enie ca kowite qL3c = 56.02 1.18 66.15

orientacyjne napr enia pod aw sigL2 = qL3c/bL3 = 82.69 kPa

5.4 Sprawdzenie przyj tych szeroko ci aw fundamentowych 

Graniczny opór jednostkowy pod a dla: glina piaszczysta,twardoplastyczna

dla oznaczania parametrów metod  B   gm 
=

0.9

gD = 22,0 x gm = 19.80 kN/m3

gB = 22,0 x gm = 19.80 kN/m3

fu = 14o x gm = 12.60 o

c = 16,00 x gm = 14.40 KPa

qf = NCxiC x c + ND x gD x D x iD + NB x gB x B x iB =250 kPa

wspó czynnik korekcyjny m = 0.81

qr = m x qf = 203 kPa

6.3 Zbiornik magazynowy osadu nadmiernego ob. 6A, 6B (2 szt.) 

Zbiorniki osadu zaprojektowano w postaci dwóch podziemnych, walcowych jednokomorowych 
zbiorników z prefabrykowanych kr gów elbetowych z dnem wykonanych z betonu szczelnego 
C35/45, przykrytego prefabrykowan  p yt elbetow  z w azami serwisowymi i 
technologicznymi ø600, otworami ø110 na kominki wentylacyjne i szybkoz cze stra ackie. W 
cianach studni osadzi  klamry z azowe. Grubo cian 15cm i p yty dennej 25cm, a p yty 

przykrywaj cej 15cm. W cianach kr gów nale y wykona  szczelne przej cia dla rur o 
rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  

Na ko owym prefabrykowanym kr gu z dnem o przekroju pionowym w kszta cie litery „U” 
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si  prefabrykowane kr gi cienne. rednica

yty dennej wynosi 3,30 m, a grubo  25 cm. Prefabrykowany kr g z dnem nale y posadowi  w 
wykopie na u onej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubo ci ok. 20 cm i wykonanej 
izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie cian 
zewn trznych i wewn trznych wykona  wg punktów 7.1 i 7.2. bioreaktora. 

Kr gi uk ada  na uszczelki samosmaruj ce SDV. 

rednica wewn trzna:  3,00 m, 
Wysoko  w wietle 4,00 m, 
Powierzchnia zabudowy (dla jednego zb): 8,55 m2,
Powierzchnia zabudowy (dla dwóch zb.): 17,1 m2,
Kubatura wewn trzna (dla jednego zb.):  28,27 m3.
Rz dna wierzchu p yty dennej:  192,20 m n.p.m. 
Rz dna spodu p yty dennej: 191,95 m n.p.m. 
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6.4 Pompownia cieków surowych ob. 1 (1 szt.) 

Pompowni cieków surowych zaprojektowano w postaci podziemnego, okr ego
jednokomorowego zbiornika z prefabrykowanych kr gów elbetowych z dnem wykonanych z 
betonu szczelnego C35/45, klasa ekspozycji XD2, zbrojonych stal  A-IIIN, przykrytego 
prefabrykowan  p yt elbetow  z w azami serwisowymi/kanalizacyjnymi ø600 oraz otworami 
ø110 na kominki wentylacyjne i uraw. W cianach pompowni osadzi  klamry z azowe. 
Grubo cian 20 cm i p yty dennej 30 cm, a p yty przykrywaj cej 15 cm. W cianach kr gów 
nale y wykona  szczelne przej cia dla rur o rednicach i w miejscach podanych w projekcie 
technologicznym.  

Na ko owym prefabrykowanym kr gu z dnem o przekroju pionowym w kszta cie litery „U” 
wykonanym z betonu szczelnego C35/45, montuje si  prefabrykowane kr gi cienne. rednica

yty dennej wynosi 2,40 m a grubo  30 cm. P yt  denn  nale y wykona  w wykopie na 
onej warstwie wyrównawczej z betonu podk adowego grubo ci ok. 20 cm i wykonanej 

izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie cian 
zewn trznych  i wewn trznych wykona  wg punktów 7.1 i 7.2. 

rednica wewn trzna: 2,00 m, 
Wysoko  w wietle:  4,05 m, 
Powierzchnia zabudowy:  4,52 m2,
Kubatura wewn trzna: 12,72 m3

Rz dna wierzchu p yty dennej: 190,70 m n.p.m. 
Rz dna spodu p yty dennej:   190,40 m n.p.m. 

6.5 Zbiornik u redniaj cy cieków dowo onych ob. 5A, 5B (2 szt.) 

Zbiorniki u redniaj ce zaprojektowano w postaci cz ciowo zag bionych w ziemi, okr ych 
jednokomorowych zbiorników z prefabrykowanych kr gów elbetowych wykonanych z betonu 
szczelnego C35/45. Zbiorniki przykryte prefabrykowan  p yt elbetow  z w azem kana owym 
wej ciowym ø600 i serwisowym ø600, oraz otworem na kominek wentylacyjny ø110 i otworem 
ø110 na uraw. W cianach zbiornika osadzi  klamry z azowe. Otworowanie w p ycie 
wierzchniej wykona  zgodnie z rysunkiem. Grubo cian gr. 15 cm, p yty dennej gr. 30 cm i 
grubo  przykrywy gr. 15 cm. W cianach kr gów nale y wykona  szczelne przej cia dla rur o 
rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  

Prefabrykowane kr gi cienne montuje si  na prefabrykowanym kr gu dennicowym wykonanym 
z betonu szczelnego C35/45. rednica kr gu dennicowego wynosi 3,30 m, a grubo  30 cm, 
nale y go wykona  w wykopie na u onej warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubo ci 
ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez 
malowanie cian zewn trznych i wewn trznych wykona  wg punktów 7.1 i 7.2. bioreaktora. 
Kr gi uk ada  na uszczelki samosmaruj ce SDV. 

rednica wewn trzna: 3,00 m, 
Wysoko  w wietle:  4,00 m, 
Powierzchnia zabudowy:  8,55 m2,
Powierzchnia zabudowy(x2): 17,10 m2,
Kubatura(x1):  28,27 m3.
Rz dna wierzchu p yty dennej: 190,75 m n.p.m. 
Rz dna spodu p yty dennej:  190,45 m n.p.m. 
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6.6 Studnia pomiarowa ob. Spo 

Studni  pomiarow  zaprojektowano w postaci podziemnego, okr ego jednokomorowego 
zbiornika z prefabrykowanych kr gów elbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45. 
Zbiornik przykryty prefabrykowan  p yt elbetow  z w azem serwisowym ø600. P yt  nale y
ustawi  tak by w az serwisowy by  ustawiony osiowo nad stopniami z azowymi. W cianach 
studni osadzi  klamry z azowe. Grubo cian 15 cm i p yty dennej 25 cm, a p yty 
przykrywaj cej 15 cm. W cianach kr gów nale y wykona  szczelne przej cia dla rur o 
rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym.  

Prefabrykowane kr gi cienne montuje si  na prefabrykowanym kr gu dennicowym, 
wykonanym z betonu szczelnego C35/45. rednica p yty dennej wynosi 2,30 m a grubo  25 cm. 

yt  denn  nale y wykona  w wykopie na u onej warstwie wyrównawczej z chudego betonu 
grubo ci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjne 
poprzez malowanie cian zewn trznych i wewn trznych wykona  wg punktów 7.1 i 7.2. 
bioreaktora. 

Kr gi uk ada  na uszczelki samosmaruj ce SDV. 

rednica wewn trzna: 2,00 m, 
Wysoko  w wietle:  2,00 m, 
Powierzchnia zabudowy:  4,15 m2,
Kubatura:  6,28 m3

Rz dna wierzchu p yty dennej: 192,05 m n.p.m. 
Rz dna spodu p yty dennej:  191,80 m n.p.m. 

6.7 Taca najazdowa i separator cieków ob. 4A i 4B 

W ci gu drogi wewn trznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieczysto ci z wozów 
asenizacyjnych projektuje si  prostok tn  tac  najazdow  – plac postojowy o wymiarach 
4,0×6,5 m (z miejscowym powi kszeniem 1,0×1,25 m na posadowienie separatora 
zanieczyszcze  sta ych). 

Powierzchnia zabudowy 27,25 m2

Tac  najazdow  zaprojektowano z p yty betonowej gr. 15 cm z betonu C30/37 o klasie 
ekspozycji XF3. P yta zbrojona przy górnej powierzchni siatk  z pr tów ø8/15/15 cm (stal A-O 
St0S). Podk ad betonowy gr. 20 cm z betonu C18/20, u ony na izolacji poziomej z folii 
budowlanej gr. 2 mm. Warstwa pospó ki gr. 65cm zag szczana mechanicznie warstwami co 
20cm do stopnia zag szczenia (ID = 0,67). 

Taca najazdowa ma kszta t prostok tnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centralnie 
umieszczonej studzienki (wraz z eliwnym wpustem ulicznym) po czonej z odbiornikiem 
cieków – zbiornikiem u redniaj cym (wg projektu sieci zewn trznych). 

Taca graniczy z nawierzchni  drogi i z hermetycznym punktem zlewnym o wymiarach 1,0×1,25 
m w postaci betonowego fundamentu wystaj cego ponad teren 10 cm zbrojonego przy górnej 
powierzchni siatk  z pr tów ø8/15/15. 
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Od strony zieleni taca jest ograniczona typowymi kraw nikami drogowymi. 

6.8 Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4 

Projektuje si  stacj  zlewcz  o wymiarach zewn trznych w planie 2,05×2,65 m (bez ocieplenia) i 
wysoko ci pomieszczenia 2,65 m, przykryt  dachem jednospadowym. 

Powierzchnia zabudowy   5,4 m2

Kubatura –   ~14,5 m3,
Rz dna posadzki przyziemia – 194,20 m n.p.m. 
Rz dna posadowienia  spodu aw fund. – 193,15 m n.p.m. 

Budynek zlokalizowany jest w s siedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajduj  si  w 
nim urz dzenia niezb dne do obs ugi punktu zlewnego (zawory, przep ywomierz i rejestrator 
pomiaru ilo ci cieków). Budynek wyposa ony jest w instalacj  elektryczn .

Obiekt projektuje si  do realizacji w technologii tradycyjnej (ceg a ceramiczna pe na). Budynek 
posadowiony jest na awie fundamentowej 40×30cm. awy wykonano z betonu C20/25 zbrojone 
4ø12 (stal AIII) i strzemionami ø6/20cm. Konstrukcj  dachu stanowi  krokwie 7,5×17,5 cm 
oparte na mur atach 12×12 cm. Pokrycie stanowi blacha dachówko-podobna na atach 5×5cm co 
35cm, ocieplona we  mineraln  gr. 15cm. Od strony wn trza paroizolacja z folii PCW, a 
wyko czenie stanowi p yta gipsowo-kartonowa, przymocowana do krokwi za pomoc  rusztu ze 
stali ocynkowanej. 

Budynek ocieplono styropianem gr. 12 cm powy ej coko u i 8 cm poni ej. Wyko czenie
zewn trzne takie same jak wyko czenie budynku technicznego (obiekt nr 2). Wokó
szybkoz czki na szeroko  10 cm i poni ej do poziomu terenu nale y wykona  cokó  i wy
go p ytkami klinkierowymi (analogicznie jak budynek techniczny ob. 2). Drzwi zewn trzne 
stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w budynku technicznym. 

Posadzki wy one gresem z cokolikiem na wysoko  p yty, kolorystyka wg punktu 10. ciany 
wy one glazur  w kolorze wg pkt. 10. 

6.9 Budynek mechanicznego oczyszczania cieków ob. 13 

Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony  o wymiarach osiowych w planie 7,48 
x 8,24 m i wysoko ci pomieszcze  4,44 m. Przykryty dwuspadowym dachem, który przykrywa 
budynek i wiat  na kontenery. 

Powierzchnia zabudowy –   68,77 m2

Kubatura –    323,0 m3,
Rz dna posadzki przyziemia – 194,70 m n.p.m. 
Rz dna posadowienia  spodu aw fund. –  193, 50 m n.p.m. 

Obiekt projektuje si  do realizacji w technologii tradycyjnej w po czeniu z elementami elbetu 
monolitycznego. ciany zewn trzne no ne grubo ci 24 cm z pustaków konstrukcyjnych 
39×19×24 cm (wykonanych z wibroprasowanego betonu klasy C20/25(B25) wzmocnione 
wewn trznym zbrojeniem pionowym [szkieletów 4ø12 + strzemiona ø6/15 cm] w rozstawie co 
100 cm oraz zbrojeniem poziomym 2ø10 co czwart  warstw . ciany no ne s  posadowione na 
awach fundamentowych o wysoko ci 30 cm i szeroko ci: 
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- dla ciany zewn trznej no nej 60 cm 

awy wykonano z betonu szczelnego C20/25, zbrojone 4ø12 (stal AIII) i strzemionami 
ø6/20 cm. ciany fundamentowe z bloczków betonowych. awy u  na podk adzie z betonu 
podk adowego o grubo ci 20 cm. Konstrukcj  dachu stanowi  krokwie 8×18 cm oparte na 
mur atach 12×12 cm. Pokrycie stanowi blacha dachówko-podobna na atach 5×5 cm co 35 cm, 
ocieplona we  mineraln  gr. 15 cm. Od strony wn trza paroizolacja z folii PCW, a 
wyko czenie stanowi p yta gipsowo-kartonowa przymocowana do krokwi za pomoc  rusztu ze 
stali ocynkowanej.   

Budynek ocieplono styropianem gr. 12 cm powy ej coko u i 8 cm poni ej. Wyko czenie
zewn trzne takie same jak wyko czenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Drzwi 
zewn trzne stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w bud. technicznym. 

Posadzki wy one gresem z cokolikiem na wysoko  p yty, kolorystyka wg punktu 10. Na 
cianach glazura bia a do wysoko ci 2,60m u ona na klej zgodnie ze sztuk . ciany wy one 

glazur  w kolorze wg pkt. 10. 

W budynku pod posadzk  znajdowa  si  b  dwie komory. Komora kraty i komora 
piaskownika. 

a. Komora kraty  

Komor  kraty zaprojektowano w postaci podziemnego, okr ego jednokomorowego zbiornika z 
prefabrykowanych kr gów elbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45, przykrytego 

ytami elbetowymi (po ustawieniu kraty). Grubo cian 20 cm i p yty dennej 30 cm, a p yta 
przykrywaj ca 25 cm (p yta przykrywaj ca musi by  zlicowana z powierzchni  posadzki w 
budynku mechanicznego oczyszczania cieków). W cianach kr gów osadzi  stopnie z azowe do 
poziomu kana u technologicznego. W cianach kr gów nale y wykona  szczelne przej cia dla 
rur o rednicach i w miejscach podanych w projekcie technologicznym. W kr gu z dnem nale y
wykona  kana  technologiczny o szeroko ci 40cm, wysoko  80 cm. Kana  nale y wykona  z 
betonu szczelnego C20/25. 

Prefabrykowane kr gi cienne montuje si  na prefabrykowanym kr gu z dnem. rednica p yty 
dennej wynosi 2,00 m a grubo  30 cm. P yt  denn  nale y wykona  w wykopie na u onej 
warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubo ci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 
warstw papy. 

rednica wewn trzna: 1,60 m, 
boko : 2,00 m, 

Powierzchnia zabudowy:  3,15 m2,
Kubatura:  4,02 m3.
Rz dna góry kana u techn.  193,60 m n.p.m. 
Rz dna dna kana u techn. (z wylewk ): 192,80 m n.p.m. 
Rz dna wierzchu p yty dennej(bez wylewki) 192,70 m n.p.m. 
Rz dna spodu p yty dennej  192,40 m n.p.m. 
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b. Komora piaskownika 

Komor  piaskownika zaprojektowano w postaci podziemnego, okr ego jednokomorowego 
zbiornika z prefabrykowanych kr gów elbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/45. 
Grubo cian 20 cm i p yty dennej 30 cm, a p yta przykrywaj ca 25 cm (p yta przykrywaj ca
musi by  zlicowana z powierzchni  posadzki w budynku mechanicznego oczyszczania cieków). 
W cianach kr gów nale y wykona  szczelne przej cia dla rur o rednicach i w miejscach 
podanych w projekcie technologicznym. 

Prefabrykowane kr gi cienne montuje si  na prefabrykowanym kr gu z dnem. rednica p yty 
dennej wynosi 2,00 m a grubo  30 cm. P yt  denn  nale y wykona  w wykopie na u onej 
warstwie wyrównawczej z chudego betonu grubo ci ok. 20 cm i wykonanej izolacji typu S1 z 2 
warstw papy. W kr gu z dnem nale y wykona  skosy. Szalunek tracony w dostawie z 
technologi  zabetonowa  betonem C20/25. 

rednica wewn trzna: 1,60 m, 
boko : 3,75 m, 

Powierzchnia zabudowy:  3,15 m2,
Kubatura:  7,53 m3.
Rz dna wierzchu p yty dennej: 190,95 m n.p.m. 
Rz dna spodu p yty dennej:  190,65 m n.p.m. 

6.10 Wiata pod agregat pr dotwórczy ob. 8 

Wiata pod agregat pr dotwórczy umieszczona b dzie przy drodze wewn trznej na prostok tnym 
placu o wymiarach 3,12×4,12 m.  

Powierzchnia zabudowy   12,85 m2

Wiat  zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaszenia opartego z dwóch stron  
na cianach z ceg y pe nej gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, zwi zanych w górnej 
cz ci wie cem elbetowym 12×12 cm zbrojonym 4ø12 (stal AIII) i strzemionami ø6/20 cm. 
Miejsce podparcia bez cian stanowi s up stalowy o przekroju kwadratowym 10x10 cm  
z kszta townika zamkni tego. Fundament pod ciany wiaty zaprojektowano w postaci awy 
betonowej szeroko ci 40 cm i gr. 30 cm z betonu C30/37. awa zbrojona 4ø12 (stal AIII)  
i strzemionami ø8/20 cm. ciany fundamentowe z betonu C30/37. Posadzka wiaty z p yty 
betonowej zbrojona przy górnej powierzchni siatk  z pr tów ø8 /15/15 cm (stal A-0). Posadzka 

ona na warstwie pospó ki gr. 85 cm i zag szczanej mechanicznie, co 20cm do ID>0,67.

yta pod agregat pr dotwórczy o wymiarach w planie 2,60×1,60 m gr. 40 cm i wystaj ca ponad 
posadzk  30 cm, zbrojona gór  i do em siatk  z pr tów /15/15 cm (stal AIII). P yta u ona 
na pospó ce gr. 100 cm stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i zag szczanej mechanicznie, 
co 20 cm do ID>0,67.

Wi ba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowej ramie z kszta towników zamkni tych. 
Rama zakotwiona w wie cu za pomoc  stalowych kotew z pr tów # 14 w rozstawie co 90 cm. 
Dach czterospadowy, kryty blach  dachówko-podobn  na atach 5×5 cm, co 35 cm. 

\Wiata graniczy z zieleni  i z nawierzchni  drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony 
typowymi kraw nikami drogowymi. 
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6.11 Wiata na osad odwodniony ob. 14 

Projektowana wiata magazynowa na osad odwodniony wykonana b dzie w konstrukcji stalowej. 
Uk ad konstrukcyjny wiaty jednonawowy, trójprz owy. S upy sztywno zamocowane w 
stopach, na s upach w kierunku pod nym oparte przegubowo belki stanowi ce podparcie dla 

onych w kierunku poprzecznym podci gów. Na podci gach oparte b  stalowe p atwie 
zaprojektowane jako jednoprz owe, pod poszycie z blachy trapezowej. Dach jednospadowy. 

Jako ograniczenie przestrzeni magazynowej projektowane jest wykonanie elbetowych murów 
oporowych s cych jako zasieki do sk adowania osadu odwodnionego. 

Posadzk  stanowi  b dzie nawierzchnia drogowa z kostki betonowej.  

Podstawowe dane techniczne: 
- powierzchnia sk adowania 149,3 m2

- powierzchnia zabudowy 165,8 m2

- kubatura 907,8 m3

- ugo  18,14 m 
- szeroko  9,24 m
- wysoko  4,84 - 6,06 m
- wysoko  sk adowania 2,0 m 
- wysoko  technologiczna 4,5 m 

Opis szczegó owy wiaty 

Fundamenty: 

upy wiaty projektuje si  jako utwierdzone w stopach fundamentowych betonowych 
wylewanych na mokro z betonu C16/20,wykonanych w szalunku z kr gów studziennych DN 
1000 mm. Ca kowita wysoko  stóp 2,0 m. W pierwszej kolejno ci przewiduje si  ustawienie 
kr gów na poziomie -2,30 m w stosunku do zera wiaty wynosz cego +/- 0,00 = 194,70 m n.p.m.,  
wype nienie betonem do poziomu –1,80 m, nast pnie u enie górnych kr gów (za ono 
wysoko  kr gu wynosz  1,0 m) i wstawienie s upów, na ko cu wype nienie betonem do 
wierzchu górnego kr gu (do poziomu -0,3 m). Na wierzchu stóp nale y wykona  dooko a
elementów  stalowych  coko y  betonowe,  na  szeroko  min  10  cm  od  powierzchni  stali,  o  
wysoko ci do spodu podsypki pod kostk  (19 - 28 cm), a sam  podsypk  w tej strefie wykona
jako cementowo-piaskow .

Elementy konstrukcyjne wiaty: 

upy wiaty zaprojektowano z kszta towników zamkni tych kwadratowych 140x140x5, belki 
pod ne a urowe z dwuteowników zwyk ych I180/260 (kszta townik podstawowy I180, 
wysoko  po odpowiednim rozci ciu i zespawaniu rodnika wynosi 260 mm – produkcja 
przemys owa) przegubowo po czone rubami z blachami g owic s upów, podci gi poprzeczne 
równie  jako belki a urowe z dwuteowników zwyk ych 1220/320 po czone rubami z blachami 
przyspawanymi do górnych pó ek belek pod nych. 

ugo  osiowa nawy L = 3x6,0 m = 18,0 m, szeroko  osiowa nawy 9,0 m, wysoko  H = 4,84 
÷ 6,06 m. W y konstrukcji stalowej wiaty skr cone na ruby zwyk e z bem sze ciok tnym o 
klasie w asno ci mechanicznych 4.8 – dla rub o rednicy d 20 mm i 5.6 – dla rub o rednicy 
d>20 mm, oraz o klasie dok adno ci A – ruby wg PN-EN ISO 4014:2002. 
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Dach wiaty: 

Poszycie dachu z blachy trapezowej T18x720 o grubo ci 0,55 mm – wspartej na p atwiach z 
kszta towników zamkni tych prostok tnych 80x50x5 o rozpi to ci Lo=3,0 m. Blach  do p atwi 
po rednich mocowa  co drugi trapez, a do p atwi okapowej i kalenicowej co trapez rubami 
samogwintuj cymi z podk adk  zapewniaj  szczelno . Arkusze blachy czy  na d ugo ci 
nitami jednostronnymi zrywanymi co ko o 40cm. P atwie oparte b  na podci gach i 
mocowane rubami do blachy przyspawanej prostopadle do górnej stopki podci gu.

St enia:

Dla zapewnienia sztywno ci wiaty w p aszczy nie pionowej zastosowano st enia
mi dzys upowe typu X w tylnej „ cianie” wiaty w skrajnych polach siatki s upów. St enia 
ci gnowe wykonane b  z elementów pr towych ø20 mm regulowanych nakr tkami 
napinaj cymi spawanymi (rzymskimi). Nakr tki napinaj ce dostarczone s  w komplecie z 
nagwintowanymi ko cówkami i nak adkami potrzebnymi do w ciwego po czenia z pr tami 
ci gu. Do blach w owych przyspawanych do s upów pr ty mocowane b  za pomoc rub 

M24.

Analogicznie st enia mi dzys upowe zastosowano tak e w „ cianach” szczytowych. 

W celu zapewnienia sztywno ci poziomej dachu w skrajnych polach przy „ cianach” 
szczytowych, zastosowane b  ci gnowe st enia po aciowe wykonane podobnie jak st enia 
pionowe. Do blach w owych przyspawanych do stopek podci gów pr ty mocowane b
równie  za pomoc rub M24. 

Zasieki pod wiat :

Projektuje si  zasieki z typowych prefabrykowanych elementów elbetowych w kszta cie litery 
„L” o wysoko ci ca kowitej 2,3 m, wystaj ce ponad powierzchni  sk adow  na wysoko  nie 
wi ksz  od 2,0 m. No no  elementów powinna zapewnia  przeniesienie obci enia od 
jednostronnej obsypki  do pe nej wysoko ci przy za eniu, e górna powierzchnia obsypki 
wznosi si  pod k tem 20°. Posadowienie stopy ciany oporowej na poziomie 30÷39 cm poni ej 
powierzchni sk adowej (u onej ze spadkiem) na 10 cm warstwie podk adu betonowego klasy 
C12/15. Poni ej podk adu warstwa odporna na przemarzanie (nie wysadzinowa) o grubo ci 
ponad 1,0 m.  

System z którego przyj te zostan  prefabrykaty do wykonania zasieków, powinien dawa
mo liwo  wykonania naro ników wewn trznych. Na rysunku rzutu przyziemia pokazane 
zosta y zasieki dobrane przyk adowo. 

Szczegó y wykonania wg rysunków konstrukcyjnych.  

Posadzka:

Posadzk  wiaty stanowi pod e drogowe szczegó owo opisane w projekcie drogowym. 

Nawierzchni  wykona   z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowej z 
kruszywa ostro ziarnistego o granulacji 0÷2 mm lub 0÷4 mm, o grubo ci ok. 5 cm. Podbudow
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wykona  z pospó ki, wiru lub t ucznia o uziarnieniu 0÷32 mm. Podbudow  nale y uk ada
warstwami o grubo ci oko o 10÷15 cm, zag szczenie mechaniczne. 

Elementy wyko czeniowe:

Pokrycie dachu blach  trapezow  ocynkowan  i dwustronnie powlekan  w kolorze szarym.  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm powlekanej lub malowanej 
proszkowo w kolorze pokrycia dachu. 

Rynny ø150 mm i rury spustowe ø110mm systemowe w wykonaniu z PVC stosuj c akcesoria 
systemowe i zalecenia monta u podane przez producenta. 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej: 

Przygotowanie pod a
Czyszczenie do 1-go stopnia czysto ci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymi w 
normie PN-70/H-97051. 

Malowanie w wytwórni konstrukcji stalowych 

Elementy stalowe dwa razy zagruntowa  i pokry  2-krotnie farb  chloro-kauczukow  (wg normy 
PN-EN ISO 12944-7). 

Malowanie na budowie przy monta u konstrukcji 

Malowanie na budowie przy monta u konstrukcji – odpylenie, odt uszczenie i uzupe nienie 
wykonanej w wytwórni pow oki w miejscach uszkodzonych i w miejscach spawów, po 
uprzednim oczyszczeniu tych miejsc. 

Technologia nanoszenia pow oki

Wyroby malarskie nale y przygotowa  i stosowa  zgodnie z instrukcj  producenta. Nale y
sprawdzi  czy wyroby posiadaj  atest producenta oraz czy termin gwarancji nie zosta
przekroczony. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by  sucha, wolna od t uszczu 
i kurzu. Maksymalny odst p mi dzy czyszczeniem a gruntowaniem wynosi 6 godzin. 
Przygotowanie farb do malowania polega na usuni ciu ewentualnego ko ucha, dok adnym 
wymieszaniu, rozcie czeniu do lepko ci roboczej oraz przefiltrowaniu. Farba podk adowa 
dostarczona przez wytwórc  posiada lepko  odpowiedni  do malowania p dzlem. Do 
rozcie czania farb stosowa  rozcie czalniki zalecane przez producentów farb. Nale y ci le
przestrzega  zalece  technologicznych nanoszenia pow ok malarskich zalecanych przez 
producentów systemów pow ok malarskich do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów 
stalowych.  

Konserwacja pow oki malarskiej 

Stan pow oki nale y kontrolowa  co 12 miesi cy. Oceniaj c stopie  zniszczenia pow oki 
malarskiej wg PN-71/H-97053 i w zale no ci od stopnia zniszczenia przeprowadzi  renowacj
zgodnie z w/w norm . Nie dopuszcza  do zniszczenia trzeciego stopnia, które wymaga 
ca kowitego usuni cia starej pow oki. 
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7. IZOLACJE

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanych elementach elbetowych, dla 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozyjnym dzia aniem magazynowanych cieków, 
przewidziano zastosowanie ochrony materia owo-strukturalnej. W tym celu obiekty 
zaprojektowano z betonów konstrukcyjnych szczelnych w klasie C30/37 i klasie ekspozycji 
XD2, zachowuj c odpowiedni  otulin  zbrojenia pokazan  na rysunkach. 

Powierzchnie betonowe wewn trzne i zewn trzne musz  by  równe, g adkie, bez „raków”, 
pustek, ubytków porowato ci, zbyt du ej chropowato ci i nacieków oraz uskoków betonowych. 

7.1 Izolacje zewn trznych powierzchni betonowych 

Wszystkie powierzchnie betonowe cian pionowych zewn trznych nieobsypanych gruntem oraz 
powierzchnia pozioma korony zbiornika  nale y zabezpieczy  pow oka na bazie ywicy 
akrylowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegó y nanoszenia wg. instrukcji 
wybranego producenta. 

7.2 Izolacje wewn trznych powierzchni betonowych 

Wszystkie powierzchnie pionowe wewn trzne ciany zbiornika stykaj ce si  ze ciekami w pasie 
ruchomego zwierciad a cieków a  do górnej kraw dzi ciany zbiornika pokry  pow ok  na 
bazie ywicy epoksydowej do zabezpieczania powierzchni betonowych. Szczegó y nanoszenia 
wg instrukcji wybranego producenta. 

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

Elementy stalowe wewn trzne oczy ci  do I-go stopnia czysto ci, a nast pnie dwa razy 
zagruntowa  i pokry  farb  chloro-kauczukow  w kolorze wg pkt. 10. 

Elementy stalowe zewn trzne ocynkowa  ogniowo. 

Elementy bezpo rednio nara one na dzia anie cieków oraz nara one na rozpryskowe dzia anie 
cieków zabezpieczy  wg opisu w projekcie technologicznym. 

8. INSTALACJE

Budynki wyposa one b  w instalacje: wodn , kanalizacyjn , wentylacj  grawitacyjn  i 
mechaniczn  oraz elektryczne: ogólnobudowlane, elektroenergetyczne, sterowania i pomiarow .
Szczegó owe opisy zawarte w projektach bran owych. 

9. WARUNKI BHP I P. PO .

Roboty budowlano – monta owe przy realizacji projektowanych obiektów oraz przy ich 
eksploatacji nale y prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP, a szczególnie 
zawartymi w: 

- Rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003  
Nr 47, poz. 401) 
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- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 
Nr 169, poz. 1650) 

- Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r 
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy w oczyszczalni cieków (Dz. U. 1993 nr 96, 
poz. 438) 

- Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r 
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy stosowaniu rodków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania cieków (Dz. U. 1994 nr 21, poz. 73) 

- Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 w 
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437) 

- „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano monta owych tom II. 
Instalacje sanitarne” 

- „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych.” 
PKTSGiK Warszawa 1996 r. 

Klasa odporno ci po arowej obiektów „E” SRO 
Warunki ewakuacji zapewniono przez wyj cie ewakuacji o szeroko ci 0,9 m przez nie 
wi cej ni  trzy pomieszczenia. 
Obiekty – instalacja elektryczna wyposa ona w przeciwpo arowy wy cznik pr du.
Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru 10 l/s – hydrant naziemny ø 80. 
Podr czny sprz t ga niczy jedna jednostka masy rodka ga niczego  2 kg /3 dm3 na 300 
m2 chronionej powierzchni. 
Drewno wi by dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zabezpieczone rodkiem 
ogniochronnym do granic s abego rozprzestrzeniania si  ognia. W cz ci 
jednoprzestrzennej budynku dach ocieplony p ytami z we ny mineralnej (12 cm) z 
podbitk  z p yt gipsowo – kartonowych ogniochronnych, grubo ci 12,5 mm. 

Proponowana oczyszczalnia cieków pracuj ca w oparciu o zaprojektowan  technologi , dzia
dzie automatycznie i nie wymaga sta ej obs ugi. 

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem in ynierskim, niezagro onym wybuchem i 
zalicza si  do PM o g sto ci obci enia ogniowego do 500 MJ/m2. Budynek 
jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalnej. Wyposa enie obiektu w 2 ga nice proszkowe ABC 
4 kg. Budynek ma wyj cie awaryjne. 

10. KOLORYSTYKA 

Lp. Element Proponowany kolor Zaakceptowany kolor 
Elementy zewn trzne 
1 Dach – pokrycie Zielony 
2 Dach – rynny i rury spustowe Ciemno-zielony 
3 Dach – obróbki blacharskie Ciemno-zielony 
4 ciany zewn trzne Jasno-zielony 
5 ciany zewn trzne – cokó Ceg y
6 Stolarka – drzwi zewn trzne Ciemno-zielony 
7 Stolarka – okna Bia y
8 Przykrycie bioreaktora Zielony 
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9 Przykrycie wiaty pod agregat 
pr dotwórczy 

Zielony 

10 Zbiorniki - ciany zewn trzne Surowy beton 
11 Schodki metalowe i barierki Ocynkowane 
Elementy wewn trzne 
1 ciany i sufity – malowane Bia y – ko  s oniowa  
2 ciany – glazura Jasno – zielony 
3 Pod ogi – gres Szary 
4 Pod ogi – pomieszczenia socjalne – gres Szaro – zielone 
5 Stolarka – drzwi wewn trzne Bia y
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 

Zakres robót związanych z projektowaną budową oczyszczalni ścieków obejmować będzie 

wykonanie następujących prac budowlano-montażowych: 

 

 Przygotowanie placu budowy 

 Częściową rozbiórkę istniejącego ogrodzenia oczyszczalni  

 Wykonanie wykopów, odwodnień, niwelacji terenu 

 Wykonanie fundamentów obu reaktorów biologicznych 

 Wykonanie płyt dennych obu reaktorów 

 Wykonanie fundamentów żelbetowych pod pozostałe projektowane w tym rejonie 

obiekty tj.: 

 dwa zbiorniki osadu nadmiernego 

 budynek techniczny 

 Wykonanie ścian żelbetowych zbiorników obu reaktorów 

 Wykonanie ścian żelbetowych i płyty górnej zbiorników osadów nadmiernych  

 Wykonanie nowego budynku technicznego oczyszczalni wraz z instalacjami 

ogólnobudowlanymi 

 Wykonanie studni pomiarowej ścieków oczyszczonych 

 Wykonanie pompowni głównej zbiornika uśredniającego  

 Wykonanie tacy najazdowej stacji zlewczej ścieków dowożonych i fundamentu 

pod separator ścieków dowożonych 

 Wykonanie nowych zbiorników uśredniających 

 Częściową likwidację rurociągu odprowadzającego osad z osadnika Imhoffa 

 Likwidację poletek osadowych 

 Wykonanie wiaty pod kontenery osad odwodniony oraz wiaty na agregat 

prądotwórczy 

 Likwidację istniejących obiektów: osadnika Imhoffa oraz złoża spłukiwanego 

 Wykonanie nowych odcinków zewnętrznych sieci technologicznych i przyłączy 

elektrycznych 

 Wykonanie skarp ziemnych wokół reaktorów biologicznych i częściowo wokół 

budynku technicznego, wraz z elementami małej architektury 

 Wykonanie placu manewrowego i ciągu pieszo-jezdnego przy nowym budynku 

 Montaż i podłączenie lamp oświetleniowych  

 Zakup i montaż urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach (sita 

skratkowe, prasa taśmowa wraz ze stacją roztwarzania i dozowania flokulanta, 

dmuchawy, wyposażenie reaktorów biologicznych i zbiorników osadu, pompy 

osadowe, krata hakowa, zespół piaskownika, pompy w pompowni głównej, pompy  

i układ napowietrzania w zbiornikach ścieków dowożonych) 

 Prace wykończeniowe, izolacje itp. 

 Nasadzenia zieleni (krzewów), obsianie trawą skarp i nasypów wokół reaktorów 

biologicznych i częściowo budynku technicznego 

 Rozruch, szkolenia i odbiory instalacji. 
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1.1 Rozbiórki  i wyburzenia 

 

 Rozbiórka istniejącej drogi wewnętrznej pod nowe obiekty – 455 m
2
 

 Rozbiórka istniejących krawężników – 118 mb 

 Demontaż wpustu deszczowego – 1 szt.  

 Demontaż przykanalika - 2 mb 

 Demontaż rurociągu kd dn 300 PVC na odcinku przeznaczonym pod nowe obiekty 

oraz kanalizacji sanitarnej ks dn 300, łącznie 69 mb 

 Demontaż studni rewizyjnych – 2 szt. 

 Rozbiórka ścian poletek osadowych – 86 mb 

 Rozbiórka poletek osadowych – 187 m
2
 

 Rozbiórka rurociągu doprowadzającego osad z osadnika na poletka osadowe – 43 

mb 

 Rozbiórka rurociągu awaryjnego odprowadzenia osadu do stawów 

stabilizacyjnych – 58 mb, 

 Rozbiórka ogrodzenia istniejącej oczyszczalni – ok. 179 mb 

 Rozbiórka istniejącego osadnika Imhoffa – 1 szt. 

 Rozbiórka złoża spłukiwanego – 1 szt.  

 Rozbiórka WC – 1 szt.  

 

2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 

Wszystkie wymienione prace będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę. 

Kolejność wykonywania prac będzie taka jak przedstawiona w poprzednim akapicie. 

 

Wszystkie pozostałe obiekty istniejącej oczyszczalni (oprócz ogrodzenia, które zostanie 

rozebrane w I etapie), które znajdują się na terenie przeznaczonym pod nowe obiekty lub 

sieci, zostaną rozebrane po uruchomieniu nowej oczyszczalni. 

 

Rozpoczęcie prac budowlanych musi być poprzedzone: 

 

 przygotowaniem i oznakowaniem placu budowy poprzez ogrodzenie powierzchni 

budowy, 

 zabezpieczeniem dróg ewakuacyjnych, 

 opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 opracowaniem harmonogramu prac. Harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem – 

Urzędem Gminy Korfantów 

 określeniem i uzgodnieniem na piśmie z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi 

Inwestora oraz Zakładem Energetycznym regulaminu postępowania w zakresie 

zamykania i przywracania dostawy mediów. 
 

Po zakończeniu prac budowlanych teren, na którym realizowana będzie inwestycja, należy 

uporządkować, zaś tereny przyległe doprowadzić do stanu pierwotnego.  

 

3. Wykaz istniejących obiektów 

 

Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków znajdują się: 
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 osadnik Imhoffa, 

 złoże spłukiwane,  

 poletka osadowe, 

 stawy stabilizacyjne ścieków, 

 sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej ø 160 PVC, doprowadzająca ścieki surowe do 

istniejącej oczyszczalni z przepompowni przy ul.Wyzwolenia, na powyższej sieci 

wykonana zostanie studnia Sr, z której poprowadzona zostanie nowa sieć kanalizacji 

sanitarnej PVC ø 315, doprowadzająca ścieki surowe na nowe obiekty projektowanej 

oczyszczalni,  

 sieć kanalizacji dn 300, odprowadzająca oczyszczone ścieki ze stawów stabilizacyjnych do 

rzeki Ścinawa Niemodlińska, do powyższej kanalizacji zostanie włączony nowy kolektor 

ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni (miejsce włączenia – istniejąca 

studnia oznaczona na planie jako S13), 

 sieć kanalizacji osadowej doprowadzająca osad na poletka osadowe,  

 sieć kanalizacji osadowej odprowadzającej awaryjnie osad do stawów stabilizacyjnych, 

 sieć kanalizacji sanitarnej doprowadzającej oczyszczone ścieki do stawów 

stabilizacyjnych,  

 sieć kanalizacji odprowadzająca wody odciekowe z poletek osadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej kd dn 200,  

 przyłącze wodociągowe do sieci miejskiej ø 110, wraz z istniejącym hydrantem,  

 istniejące ogrodzenie oczyszczalni.  

 

4. Elementy zagospodarowania działek, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 

dla ludzi  

 

Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na terenie działek o nr ewidencyjnych nr 843 i 841, 

obręb ewid. 0001, Korfantów, jednostka ewid. 160703_4 Korfantów-Miasto, powiat nyski, 

woj. opolskie. Nowy wjazd na oczyszczalnię wykonany zostanie z ul. Na Grobli, działka o nr 

ewidencyjnym 828, obręb ewid. 0001, Korfantów.  

 

Projektowana budowa gminnej oczyszczalni ścieków na wyżej wyszczególnionych działkach 

ze wszystkimi elementami budowlanymi jest bezpieczna dla zdrowia ludzi w czasie budowy i 

eksploatacji, pod warunkiem przestrzegania przez załogę i kierownictwo budowy ogólnych i 

szczegółowych przepisów i zasad BHP. 

 

Należy właściwie zorganizować stanowiska pracy oraz przygotować miejsca na składowanie 

materiałów budowlanych, w szczególności: ściennych, sypkich i długich (drewno). Należy 

właściwie zorganizować ruch na placu budowy.  

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie prac ziemnych w rejonie istniejących sieci 

NN. Prace w tym rejonie prowadzić z wyłączeniem sprzętu mechanicznego pod nadzorem 

służb nadzoru inwestorskiego. 

 

 

5. Zagrożenia mogące powstać podczas realizacji robót budowlanych 

 

Do elementów zagrażających zdrowiu ludzi należą roboty w zakresie: 

 



OŚ dla gminy Korfantów           P.12.222.13 

  

43 
 

 robót ziemnych –  głębokie wykopy, 

 wykonywania zbiorników żelbetowych i studni kanalizacyjnych,  

 zabezpieczenia skarp wykopów na czas budowy,  

 prac na wysokościach  i rusztowaniach – wykonywanie prac przy konstrukcjach 

żelbetowych zbiorników i studni kanalizacyjnych, robotach murowych,  więźbie dachowej 

i pokryciu dachowym na wys. powyżej 3 m. 

 

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne i właściwe podłączenia sprzętu i urządzeń 

elektrycznych (typu: betoniarki, podnośniki, elektrosprzęt).  

 

W przypadku zastosowania dźwigów itp., urządzenia muszą być sprawne, zgodnie z 

odrębnymi przepisami, w tym UDT. Bezwzględnie stosować indywidualny sprzęt ochronny 

BHP, dostosowany do stanowisk pracy i wykonywanych czynności.  

 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

 Kierownikiem budowy może być osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych na budowie. 

 Wszystkie prace powinny być objęte stałym nadzorem majstra budowy, posiadającego 

uprawnienia w kategorii robót ogólnobudowlanych. 

 Odkryte urządzenia infrastruktury na terenie przewidzianym pod budowę oczyszczalni 

podlegają dodatkowo nadzorowi odpowiednich służb eksploatacyjnych Inwestora. 

 Zatrudnieni pracownicy muszą mieć aktualne przeszkolenie BHP w zakresie ogólno – 

budowlanym i montażowym. 

 Ponadto, przed każdym rozpoczęciem robót, w każdym dniu, należy prowadzić krótki 

instruktaż przypominający o zasadach bezpieczeństwa wykonywania robót. Instruktaż 

taki prowadzić powinien majster nadzorujący roboty. 

 

7. Sposób zabezpieczenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia 

 

 Roboty ziemne  

 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy opracować plan wykonywania robót 

ziemnych pod poszczególne obiekty, sposób wybierania ziemi, transport urobku i 

składowanie lub odwóz nadmiaru ziemi. Jeżeli wystąpią, ustalić strefy, w których będą 

wykopy otwarte o nachyleniu 1:1. Jeżeli wystąpią, ustalić strefy, w których będą wykopy w 

rozparciu szczelnym na całej głębokości. Ustalić sposób wykonywania rozparcia. Ustalić 

drogi dojścia do wykopów i robót betonowych w tych wykopach i nad terenem. Ustalić drogi 

dojazdowe dla sprzętu montażowego, usytuowanie dźwigów montażowych, transport 

elementów prefabrykowanych zbiorników. Wszystkie te elementy muszą być opracowane 

przez kierownika budowy i przedłożone przedstawicielom nadzoru Inwestora. Do robót 

montażowych należy zatrudnić pracowników z odpowiednim doświadczeniem i 

przeszkolonych pod względem BHP robót montażowych. Ponadto zagwarantowane powinny 

być bezpieczne dojścia do stanowisk pracy, a pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt 

chroniący ich przed uderzeniem, upadkiem czy poślizgiem. 

 

 Roboty montażowe 
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Do robót montażowych należy zatrudniać pracowników z odpowiednim doświadczeniem i 

przeszkolonych pod względem BHP robót montażowych. Teren robót montażowych należy 

wyraźnie wydzielić i odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Ustawić tablice ostrzegawczo informujące o prowadzonych robotach i 

związanych z tym zagrożeniach. 

 

 Roboty na wysokościach  

 

W przypadku wystąpienia robót wykonywanych na wysokości, muszą być one objęte planem 

BIOZ wraz z określeniem warunków bezpiecznego wykonania.  

 

Należy oznakować i zabezpieczyć w trakcie prac na wysokości powyżej 3 m miejsca i 

przejścia (strefa) od budynku (tablica: znaki czarne na żółtym tle lub wydzielanie taśmą biało-

czerwoną).  

 

 Pozostałe roboty ogólnobudowlane 

 

Pozostałe roboty ogólnobudowlane jak betonowe i zbrojarskie, nie należą do niebezpiecznych 

dla zdrowia, jednak wykonywanie ich (przy ewentualnie występujących utrudnieniach 

lokalizacyjnych lub związanych z pracą na wysokości) muszą być ujęte w planie BIOZ wraz z 

określeniem warunków bezpiecznego wykonania. 

 

 

8. Warunki BHP i ppoż 

 

Wszystkie przewidywane do wykonania roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami 

przestrzegania BHP i ppoż. zawartymi m.in. w następujących aktach prawnych: 
 

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

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. nr 47, poz. 401) 

 Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 

2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437) 

 Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. z 1996 

r. nr 62, poz. 287),  

 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 22 kwietnia  2005 r. w sprawie szkodliwych 

czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia 

pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. nr 81 poz. 716 z 

dnia 11.05.2005 r., wraz z późn. zmianami), 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596 wraz 

z późn. zmianami)  
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 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. nr 138 poz. 

931), 

 Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z 

dnia 18 sierpnia 2004 r., wraz z późn. zmianami) 

 Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 

2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, 

z późn. zmianami) 

 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 

2009 r. nr 124 poz. 1030) 

 Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz.1002 z dnia 23 

sierpnia 2007 r., z późn. zmianami) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r., wraz z późn. zmianami) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, wraz z późn. zmianami) 

 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. Nr 249, poz. 2497, wraz z późn. zmianami) 
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12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO 
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

 
12.1 Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakość i sposób odprowadzania 

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

 Budynek techniczny obiekt nr 2 

 Punkt zlewny FEK-PAK obiekt nr 4 

 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków obiekt nr 13, 
 
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 
 
Źródło zaopatrzenia w wodę: 
 
Istniejąca gminna sieć wodociągowa i istniejące przyłącze wodociągowe do oczyszczalni 
ścieków o śr. 110 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)  
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Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika: 
 
Zaproponowane rozwiązania techniczne przy rozbudowie istniejącej oczyszczalni umożliwią 
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 Ścinawa 
Niemodlińska): 
 
Istniejący kolektor DN300 i istniejący wylot do rzeki. 
 
Lokalizacja wylotu: działka nr ewid. 50, rzeka Ścinawa Niemodlińska, właściciel: Skarb 
Państwa, administrator: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, ul. 
Katowicka 55, 45-061 Opole. 
 
Ścieki deszczowe. 
 
Wody opadowe z powierzchni dachów budynków i przykrycia reaktora 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 
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oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 
137 poz. 984, z późn. zmianami) zostają wprowadzane bezpośrednio do kolektora ścieków 
oczyszczonych, a następnie do odbiornika. 
 
Wody opadowe z powierzchni dróg i placów wewnętrznych odprowadzane są do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 
 

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

 
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 in., 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 
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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. 

 

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, piaskownik, sita) umieszczone będą w 
pomieszczeniach zamkniętych (nowy budynek mechanicznego oczyszczania ścieków i nowy 
budynek techniczny). Same urządzenia są hermetycznie zamknięte, skratki odprowadzane 
są zamkniętymi przenośnikami ślimakowymi do kontenerów, które po napełnianiu będą 
wywożone poza teren oczyszczalni. Odseparowywany w piaskowniku piasek przepłukiwany 
jest wodą i podobnie jak skratki gromadzony w zamkniętym kontenerze i okresowo 
wywożony. 
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Projektowane zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych są obiektami zamkniętymi, 
przykrytymi płytami żelbetowymi. Dodatkowo, w celu eliminacji zapachów, zostaną one  
wyposażone w instalację do napowietrzania ścieków w postaci dyfuzorów membranowych. 
Ścieki dowożone zlewane będą do punktu zlewnego poprzez szybkozłączkę i następnie 
będą przepływać rurociągami do zbiorników uśredniających, bez kontaktu z otoczeniem. 
  
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 hakowej gromadzone będą w kontenerze przewoźnym wykładanym workami 
foliowymi o pojemności 120 l, zlokalizowanym w budynku mechanicznego oczyszczania 
ścieków. 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. 100 l. Skratki będą 
przesypywane wapnem. Podobnie jak w przypadku skratek z kraty hakowej, wywożone będą 
na składowisko odpadów komunalnych. Wapnowanie skratek ograniczy możliwość emisji 
zanieczyszczeń odorowych i bakteriologicznych.  

 
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 działek przeznaczonych 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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12.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
 
Osad nadmierny: 
 
Powstający w procesie oczyszczania ścieków osad nadmierny (po zagęszczeniu w zbiorniku 
magazynowym i dodatkowej stabilizacji tlenowej) w ilości docelowej ok. 11 m3/dobę i 
uwodnieniu ~ 97,5 % będzie poddawany odwodnieniu na prasie taśmowej. Odwodniony 
osad magazynowany będzie w kontenerze, zlokalizowanym w zamkniętym pomieszczeniu 
budynku technicznego, wapnowany i okresowo wywożony na składowisko odpadów 
komunalnych lub przemysłowych(poza teren oczyszczalni). 
 

 Ilość osadu odwodnionego: 1,1 m3/d = 401,5 m3/rok 

 Odwodnienie osadu: 18 % 
 

 Ilość osadu po wapnowaniu: 1,4 m3/d, tj. 511 m3/rok. 

 Odwodnienie osadu po wapnowaniu: 20 %.  
 
Powstające w procesie technologicznym skratki będą magazynowane w szczelnych i 
zamkniętych kontenerach i wywożone poza teren oczyszczalni na składowisko odpadów. 
 

 Ilość skratek: 0,16 t/d 
 

Na nowoprojektowanej oczyszczalni w piaskowniku usuwany będzie piasek ze ścieków 
surowych. Piasek z piaskownika podawany będzie do kontenera i wywożony do 
zagospodarowania poza teren oczyszczalni. 
 

 Ilość powstającego piasku ok. 90 dm3/d, ciężar 0,13 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, 

 dodatkowo odwodniony osad będzie wapnowany, ulegać będzie tzw. higienizacji 
(niszczone będą ew. pasożyty i drobnoustroje), dzięki czemu nie będzie uciążliwy dla 
otoczenia.   

 
Na terenie oczyszczalni wydzielone będzie miejsce o podłożu utwardzonym i skanalizowane, 
przykryte wiatą, przeznaczone do usytuowania kontenerów przeznaczonych do czasowego 
gromadzenia powstających odpadów, przed ich wywiezieniem na składowisko odpadów. 
 
WNIOSKI: 
 
Rozwiązania projektowe budowy oczyszczalni ścieków w Korfantowie gwarantują 
prawidłową gospodarkę odpadami, jakie powstawać będą w projektowanej oczyszczalni. 
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Prawidłowo prowadzony proces gospodarki powstającymi odpadami eliminować będzie 
obecne oraz ewentualne przyszłe uciążliwości. 
 
 
 

12.4 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 się. 

 
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 budynkach (technicznym i mechanicznego oczyszczania ścieków) 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 

3 
12 h  

83 

2 Prasa taśmowa w budynku technicznym 1 
5 h 

85 

3 Sita skratkowe w budynku technicznym  2 
12 h 

75 

4 Pompy zatapialne w zbiornikach 
uśredniających ścieków dowożonych 

2 
4 h 

65 

5 Krata hakowa w budynku mechanicznego 
oczyszczania ścieków 

1 
6 h 

70 

6 Zespół piaskownika w budynku 
mechanicznego oczyszczania ścieków 

1 
6 h  

70 

7 Pompy zatapialne w pompowni głównej  2 
6 h 

65 

8 Wentylator wyciągowy kanałowy VE-02 w 
budynku technicznym 

1 
6 h 

57 

9 Wentylator kanałowy wyciągowy VE-01 w 
budynku technicznym 

1 
6 h 

68 

10 Dmuchawa rotacyjna w stacji odbioru ścieków 
dowożonych  

1 
9,0 

63 

 

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 
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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. 

 
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie źródeł hałasu wewnątrz nowoprojektowanego budynku 
mechanicznego oczyszczania oczyszczalni, konstrukcję budynku, umieszczenie źródeł 
hałasu w osobnym, zamykanym pomieszczeniu oraz czas pracy źródeł stwierdza się, że 
równoważny poziom natężenia hałasu przy ścianach wewnątrz budynku wyniesie 
maksymalnie 70 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 Miasta Korfantowa nie określono 
dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy działek oczyszczalni, jest jednak następujący 
zapis: „uciążliwość urządzeń i obiektów nie może wykraczać poza granice wyznaczonego 
terenu określonego tytułem prawnym właściciela.” 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 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. 
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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 

 

12.5 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 i działki ewidencyjnej nr 841 w Korfantowie, na 
których prowadzona będzie inwestycja, położony jest poza strefami zwartej zabudowy 
mieszkaniowej, w otoczeniu terenów uprawnych i łąk. Od strony południowej, od ul. Na 
Grobli, znajduje się pas zadrzewień, przy ul. Stawowej – pojedyncze drzewa i krzewy.   

 
W bezpośrednim otoczeniu terenu lokalizacji przedsięwzięcia występują: 
 

1) na północnym wschodzie – działka ewid. nr 846: tereny uprawne i łąki, 
2) na północnym zachodzie: 

- działka ewid. nr 846 – tereny uprawne i łąki, 
- działka ewid. nr 838 – ul. Stawowa 

3) na południowym zachodzie:  
- działka ewid. nr 840: tereny uprawne, 
- działka ewid. nr 828: ul. Na Grobli 

4) południowym wschodzie - działka ewid. nr 828: ul. Na Grobli 
 
Teren inwestycji jest płaski, bez spadków i wzniesień. Rzędne terenu kształtują się  na 
poziomie 193÷194 m npm.   
 
Istniejące zadrzewienie znajdujące się przy ulicy Na Grobli  i ul. Stawowej pozostanie bez 
zmian. Dodatkowo nasadzone zostanie roślinność niska zgodnie z planszą 
zagospodarowania terenu – rys nr PZT 0, tom I, Plan zagospodarowania terenu. 
 
Wpływ obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne. 

Obiekty projektowanej oczyszczalni ścieków komunalnych posadowione zostaną na 
gruntach, których szczegółowy opis właściwości znajduje się w punkcie 4 niniejszego 
projektu.  Poziom wód gruntowych kształtuje się na głębokości od 1,5 m p.p.t. 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 
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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 osadu odwodnionego w kontenerach lub na przyczepie osiowej w 

pomieszczeniu zamkniętym w budynku technicznym, w którym zaprojektowana jest 
kratka ściekowa, do odprowadzenia ewentualnych odcieków  

- przykrytego wiatą placu składowania kontenerów z osadem z odprowadzaniem 
ewentualnych odcieków  do  oczyszczalni ścieków. 

 
WNIOSKI 
 
Projekt budowlany budowy oczyszczalni ścieków w Korfantowie przewiduje wykonanie 
odpowiednich rozwiązań zabezpieczających przed negatywnym oddziaływaniem 
przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. 
 
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. 
 

12.6 Wnioski końcowe 
 
Analiza charakterystyki wpływu obiektu budowlanego – oczyszczalni ścieków w Korfantowie, 
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 działek, na których zlokalizowana będzie 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.  



OŚ dla gminy Korfantów           P.12.222.13 

 

56 
 

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 komunalnych w Korfantowie na dz. nr 
ewid. 843 i 841, po wykonaniu nowych obiektów, nie będzie powodować uciążliwości dla 
środowiska i warunków życia ludzi. 

Wobec powyższego, dla budowanej oczyszczalni ścieków w Korfantowie 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  W I A D C Z E N I E 

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

Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pó niejszymi zmianami), 

e opracowanie dla bran y ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ : 

Budowa oczyszczalni cieków 

w Korfantowie 

Sporz dzi am ( em) zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lp. Imi , nazwisko Nr uprawnie Data Podpis, piecz tka 

1.
in . Stefan Maciejak 51/82/Sk 01.2014

2.
mgr in . Grzegorz 
Siekowski 

21/78 01.2014
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