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1. DANE OGÓLNE 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstaw� opracowania stanowi�: 

•••• Umowa nr 7011/1/2011 z dnia 27.01.2011r wraz z aneksami. 

•••• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego  

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1133 z pó�n. zmianami); 

•••• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 156 

poz. 1118 z pó�n. zmianami); 

•••• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126); 

•••• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie 

nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pó�niejszymi 

zmianami), 

•••• Ustawa „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2009r.                

Nr 151 poz. 1220). 

•••• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008r.  

Nr 25 poz. 150 z pó�n. zmianami); 

•••• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2019 tekst jednolity                

z 2005 r. z pó�niejszymi zmianami) 

•••• Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206).

•••• Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 39 poz. 251 

z pó�n. zmianami); 

•••• Projekt technologiczny” p.n. „Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci 

Czerwonków – Osiedle” nr 488/11-01 

•••• Wizja lokalna w terenie. 
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2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 

Projektowana inwestycja b�dzie polegała na budowie oczyszczalni �cieków bytowych wraz             

z infrastruktur� towarzysz�c� dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów                       

o przepustowo�ci Q�r.d = 13 m3/d. �cieki do projektowanej oczyszczalni �cieków b�d� dopływały 

istniej�cym kolektorem �cieków sanitarnych, cz��ciowo przebudowanym.  

Ze wzgl�du na fatalny stan infrastruktury oczyszczalni i mo�liw� w przyszło�ci stopniow�

degradacj� �rodowiska naturalnego, zanieczyszczenie wód gruntowych i warstw wodono�nych 

inwestor tj. Gmina Baborów zdecydował si� na budow� nowej mechaniczno – biologicznej 

oczyszczalni �cieków która b�dzie inwestycj� korzystn� zarówno z punktu widzenia ochrony 

�rodowiska naturalnego jaki i ekonomicznego. 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Miejsce przeznaczone na lokalizacj� inwestycji znajduje si� na działce nr 29/50 w miejscowo�ci 

Czerwonków - Osiedle,  w gminie Baborów, w powiecie głubczyckim.  

Od strony północnej i wschodniej projektowana inwestycja graniczy� b�dzie z polami. Od strony 

północnej od pól działk�, na której b�dzie zaprojektowana oczyszczalnia �cieków, oddziela droga 

gruntowa, która b�dzie stanowiła drog� dojazdow� do oczyszczalni �cieków. Na południu znajduje 

si� działka, na której zlokalizowana jest stara, nieczynna oczyszczalnia �cieków. Na zachód od 

działki z planowana inwestycj� znajduje si� pole z nieu�ytkami. 

Przez teren działki nr 29/50 przebiega zarurowany rów melioracyjny, do którego odprowadzane 

b�d� oczyszczone �cieki. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI ORAZ KOLEJNO�� REALIZACJI OBIEKTÓW  

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczalni �cieków typu SBR z infrastruktur�

towarzysz�c� o przepustowo�ci 13 m3/d dla miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle, gmina Baborów. 

1.2. Zakres inwestycji i kolejno�� realizacjo obiektów 

Oczyszczalnia składa� si� b�dzie z nast�puj�cych obiektów: 

• zbiornika oczyszczalni z wydzielon� komor� retencyjn� (KR), komor� reaktora biologicznego  

 (KB) oraz komor� stabilizacji osadu (KO), 

• pompowni �cieków z krat� koszow� (PK), 

• komory technologicznej (KT), 

• wylotu �cieków (W), 

• kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz ze studniami kanalizacyjnymi (S1, S2,  

 S3, studni� rozpr��n� SR i studni� z zaworem zwrotnym SZZ), 

• przewodów powietrza, 

• kabli energetycznych i sterowniczych, 

• drogi (nawierzchni szutrowej uwałowanej na terenie oczyszczalni �cieków) 

• chodnik (nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej na terenie oczyszczalni �cieków), 

• ogrodzenia. 

Realizacj� inwestycji nale�y rozpocz�� od: 

• wycinki drzew i krzewów, 

• geodezyjnego wytyczenia obiektu, 

• rozbiórki cz��ci istniej�cej sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do likwidacji i przebudowy.  

Obiekty zaleca si� wykona� w nast�puj�cej kolejno�ci: 

• posadowienie zbiornika oczyszczalni �cieków (ZB) z wydzielon� komor� retencyjn� (KR), 

bioreaktora (KB) oraz stabilizacji osadu (KO), 

• posadowienie pompowni z krat� koszow� (PK), 

• posadowienia komory technologicznej (KT), 

• posadowienie studni kanalizacyjnych (S1, S2, S3, studni rozpr��nej SR i studni z zaworem  

 zwrotnym SZZ), 
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• wykonanie wylotu �cieków oczyszczonych, 

• wykonanie odcinków poł�cze� mi�dzyobiektowych: kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej                        

i ruroci�gów powietrza, 

• uło�enie przewodów (kabli) energetycznych i sterowniczych, 

• wykonanie chodników z kostki brukowej, 

• wykonanie drogi w postaci nawierzchni szutrowej uwałowanej, 

• wykonanie ogrodzenia, 

• zagospodarowanie terenu, zazielenienie. 

2. ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wszystkie budynki mieszkalne w miejscowo�ci Czerwonków Osiedle podł�czone s� do istniej�cej 

sieci kanalizacji sanitarnej, która doprowadza surowe �cieki bytowe do zlokalizowanej w północnej 

cz��ci miejscowo�ci nieczynnej oczyszczalni �cieków. Oczyszczalnia w chwili obecnej nie pracuje 

ze wzgl�du na fatalny stan poszczególnych obiektów (min. pop�kane �ciany zbiorników)                                  

i przestarzał� technologi� oczyszczania. �cieki gromadzone s� w zbiornikach oczyszczalni, które 

pełni� rol� szamba i na bie��co wywo�one s� na oczyszczalni� miejsk�  w Baborowie. 

W przeszło�ci �cieki oczyszczane w nieczynnej oczyszczalni odprowadzane były istniej�cym 

ruroci�giem Ø250 do rowu melioracyjnego na działce nr 29/50 (działka, na której obecnie 

projektowana jest nowa oczyszczalnia �cieków). W chwili obecnej ww. rów melioracyjny jest 

zarurowany na odcinku działki nr 29/50 i dopiero w dalszej cz��� swojego biegu przechodzi w rów 

otwarty. 

Projektowana oczyszczalnia �cieków b�dzie zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym 29/50 

Od strony północnej i wschodniej działka, na której b�dzie projektowana inwestycja graniczy                  

z polami. Od strony północnej od pól działk�, oddziela droga gruntowa, która b�dzie stanowiła 

drog� dojazdow� do oczyszczalni �cieków. Na południu znajduje si� działka, na której 

zlokalizowana jest stara, nieczynna oczyszczalnia �cieków. Na zachód od działki z planowana 

inwestycj� znajduje si� pole z nieu�ytkami. 

W chwili obecnej działka jest zaro�ni�ta przez krzewy i chwasty oraz drzewa. W granicach 

projektowanego ogrodzenia budowanej oczyszczalni ro�nie ok. 15 drzew (nie maj�cych 10 lat)                  

i krzewów, które przed realizacj� zostan� wyci�te. Ww. drzewa i krzewy nie wymagaj� pozwolenia 

na wycink�. 

�cieki do projektowanej oczyszczalni �cieków zostan� doprowadzone za pomoc� istniej�cej sieci 

kanalizacji sanitarnej, która w granicy działki nr 29/50 cz��ciowo zostanie przebudowana oraz 

cz��ciowo zlikwidowana.  
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Wszystkie obiekty planowanej oczyszczalni zasilane b�d� z projektowanego przył�cza 

energetycznego. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Projektowane obiekty budowlane 

Na omawianym terenie projektuje si� nast�puj�ce obiekty: 

• Pompowni� �cieków z krata koszow� (PK) 

 (pompowni� zaprojektowano w formie studni z kr�gów betonowych, prefabrykowanych                   

o �rednicy wewn�trznej Ø1,50m i wysoko�ci całkowitej 3,53m); 

• Zbiornik oczyszczalni �cieków (ZB) wykonany z PEHD z wydzielon� komor� retencyjn� (KR), 

komor� bioreaktora (KB) oraz komor� stabilizacji osadu (KO) 

 (�rednica wewn�trzna Ø2,6m, długo�� nominalna zbiornika 8,5m); 

• Komor� technologiczn� (KT) 

 (komor� zaprojektowano w formie studni z kr�gów betonowych, prefabrykowanych o �rednicy 

wewn�trznej Ø2,50m i wysoko�ci całkowitej 2,80m); 

• Wylot �cieków oczyszczonych 

(wylot zaprojektowano w postaci studni o �rednicy wewn�trznej Ø1,20m i wysoko�ci całkowitej 

2,10m); 

• Ruroci�gi kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi 

(S1, S2, S3, SR i SZZ); 

• Przewody (kable) energetyczne i sterownicze; 

• Ruroci�gi technologiczne, mi�dzyobiektowe tj. ruroci�gi powietrza; 

• Drog�;  

• Chodnik;  

• Stanowisko na kontenery z odpadami; 

• Ogrodzenie. 

3.2.  Układ komunikacyjny 

W celu umo�liwienia komunikacji i zgodnie z potrzebami technologicznymi na terenie oczyszczalni 

�cieków zaprojektowano drog� (uwałowan� nawierzchni� szutrow�) oraz chodnik (z kostki 

betonowej w kolorze czerwonym). Do działki na terenie, której znajduje si� oczyszczalnia prowadzi 

droga stanowi�ca działk� nr 44/1.  
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Niweleta drogi i chodnika została zaprojektowana tak aby wody opadowe skierowane były                  

w teren zielony. Wszystkie spadki zachowuj� normatywne wielko�ci umo�liwiaj�ce swobodne 

poruszanie si� pojazdów oraz prawidłowy spływ wody powierzchniowej.  

Dla nawierzchni utwardzonej przewiduje si� spadek podłu�ny (zgodny ze spadkiem istniej�cego 

terenu). Szeroko�� nawierzchni drogi wynosi 3,0m, natomiast szeroko�� chodnika wynosi od 2,0m 

do 3,00m.  

Nawierzchnia drogi: 

−−−− tłucze� 31,5/63 zaklinowany kli�cem 0/16 (wałowany) 15cm, 

−−−− tłucze� z kruszywa łamanego (wałowany)  stabilizowany mechanicznie o fr. 0-63 mm 15cm, 

−−−− warstwa ods�czaj�ca z piasku grubo�ci 15cm.  

Obramowanie nawierzchni stanowi� b�dzie kraw��nik betonowy typu ulicznego 15/25cm uło�ony 

na 5cm podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej z oporem.  

Nawierzchnia chodnika:  

−−−− kostka betonowa grubo�ci 6cm,  

−−−− podsypka piaskowo-cementowa grubo�ci 3cm,  

−−−− podbudowa z kruszywa łam. stabil. mech. o fr. 0/63mm grubo�ci 15cm,  

−−−− warstwa ods�czaj�ca z piasku grubo�ci 10cm.  

Obramowanie chodnika z obrze�a betonowego uło�onego na podsypce cementowo – piaskowej 

grubo�ci 5cm. 

Nawierzchni� oraz konstrukcj� nawierzchni opracowano zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Roboty zwi�zane z nawierzchni� nale�y wykonywa� zgodnie W T W i O Robót Budowlano-

Monta�owych cz��� drogowa.  

3.3. Projektowane obiekty liniowe – poł�czenia mi	dzyobiektowe oraz kable 

zasilaj�ce i sterownicze  

Zaprojektowano poł�czenia mi�dzyobiektowe 

• Kanalizacja grawitacyjna Ø250x6,2mm PVC, klasy N SDR41 o ł�cznej długo�ci ok. 39,0m, 

• Kanalizacja grawitacyjna Ø200x4,9mm PVC, klasy N SDR41 o ł�cznej długo�ci ok. 10,5m, 

• Kanalizacja tłoczna Ø63x3,8mm PE100 SDR17 o ł�cznej długo�ci ok. 2,0m, 

• Kanalizacja tłoczna Ø50x3,0mm PE100 SDR17 o ł�cznej długo�ci ok. 13,0m, 

• Przewody powietrza DN40 (Ø48,3x3,25 stal ocynkowana) o długo�ci ok. 11,0m  

• Przewody powietrza DN32 (Ø42,4x3,25 stal ocynkowana) o długo�ci ok. 3,5m  
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• Przewody (kable) elektroenergetyczne i sterownicze oczyszczalni �cieków. 

3.4. Ukształtowanie terenu oraz zieleni na terenie oczyszczalni 

Nie przewiduje si� istotnej zmiany ukształtowania istniej�cego terenu. Zachowuje si� istniej�cy 

spadek terenu skierowany w kierunku północno-wschodnim.  

W obr�bie ogrodzenia oczyszczalni przewiduje si� jedynie miejscowe podniesienie lub obni�enie 

terenu w celu uzyskanie odpowiednich spadków na drodze oraz chodniku. 

Wolne przestrzenie pomi�dzy obiektami oczyszczalni przewidziano do obsiania traw�.                    

Wokół włazów i pokryw urz�dze� podziemnych umieszczonych w trawnikach nale�y 

ukształtowanie terenu wykona� ok. 5cm poni�ej, tak by woda opadowa nie miała mo�liwo�ci 

przedostania si� do ich �rodka.  

Dla zabezpieczenia terenu oczyszczalni �cieków zaprojektowano ogrodzenie. W projekcie 

przewidziano wykonanie ogrodzenia wraz z bram� wjazdow�. Ogrodzenie b�dzie wykonane                  

z siatki mocowanej na słupkach o wysoko�ci 2,0m. Brama (rozwierana-systemowa) b�dzie miała 

wysoko�� 2,0m i szeroko�� 4,0m. 

Po przeprowadzeniu prac zwi�zanych z posadowieniem wszystkich obiektów przewiduje si�

odtworzenie pierwotnego stanu ukształtowania terenu. 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ
�CI 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Bilans terenu wynikaj�cy z zagospodarowania przedstawia si� nast�puj�co: 

a) powierzchnia terenu projektowanej oczyszczalni w granicy ogrodzenia  298,50m2 

b) droga (uwałowana nawierzchnia szutrowa)        93,00m2

c) chodnik              35,00m2

d) stanowisko na kontenery z odpadami         6,00m2

e) pompownia z krat� koszow� (PK)          2,54m2

f) zbiornik oczyszczalni (ZB) z wydzielon� komor� retencyjn� (KR) ,  

komor� reaktora biologicznego (KB) oraz komor� stabilizacji osadu (KO), 

− powierzchnia zabudowy           1,89m2

− powierzchnia zabudowy (cz��� podziemna)        25,27m2

g) komora technologiczna KT   

− powierzchnia zabudowy           6,15m2

h) teren zielony                169,50m2
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5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE  

Teren, na którym zaprojektowano oczyszczalni� �cieków nie jest wpisany do rejestru zabytków 

oraz nie podlega ochronie na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(zał. 1). Na terenie tym nie wyst�puj� formy przyrody podlegaj�ce ochronie. 

6. DANE OKRE�LAJ�CE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na obszarze nie obj�tym eksploatacj� górnicz�. 

7. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO�ENIACH DLA �RODOWISKA ORAZ 

HIGIENY I ZDROWIA U�YTKOWNIKÓW  

Projektowana biologiczna oczyszczalnia �cieków stanowi obiekt, który nie wymaga ustanowienia 

obszaru ograniczonego u�ytkowania w my�l ustawy „Prawo Ochrony �rodowiska”. W trakcie 

normalnej eksploatacji oczyszczalnia nie b�dzie powodowała zagro�enia dla �rodowiska. Analiz�

oddziaływania oczyszczalni na �rodowisko przedstawiono rozdziale „3. PROJEKT 

ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY” punkt 8 niniejszego opracowania. 

Analizuj�c zagro�enia dla higieny i zdrowia pracowników oczyszczalni stwierdza si�, �e w trybie 

normalnej eksploatacji oczyszczalni, nie przewiduje si� wyst�powania szczególnych zagro�e�. 

Oczyszczalnia �cieków pracuje w cyklu automatycznym a nadzór oczyszczalni wynosi nie dłu�ej 

ni� 2 godziny w ci�gu doby.  

Aby zapewni� bezpieczne warunki pracy nale�y przestrzega� obowi�zuj�ce przepisy, w tym: 

• Rozporz�dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 

1650 z pó�n. zm.), 

• Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpiecze�stwa   

i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96 

poz. 437), 

• Rozporz�dzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pa�dziernika  

1993 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy w oczyszczalniach �cieków (Dz. U. Nr 96 poz. 

438). 

Pracownicy nadzoruj�cy prac� oczyszczalni powinni by� przeszkoleni i przestrzega� przepisy BHP 

obowi�zuj�ce pracowników oczyszczalni.  
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3.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U�YTKOWY OBIEKTU  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa biologicznej oczyszczalni �cieków wraz                       

z niezb�dn� infrastruktur� w Czerwonkowie - Osiedlu, gmina Baborów. Oczyszczalnia b�dzie 

posiadała przepustowo�� Q�r.d = 13m3/d. 

Projektowana oczyszczalnia b�dzie opierała si� na metodzie osadu czynnego i procesach 

tlenowych. �cieki bytowe b�d� dopływały do pompowni �cieków z krat� koszow� (PK). Po 

mechanicznym oczyszczeniu �cieki zostan� przetłoczone do komory retencyjnej zbiornika 

oczyszczalni (ZB) gdzie b�dzie si� odbywało ich magazynowanie i u�rednianie składu. Z komory 

retencyjnej �cieki b�d� podawane do komory reaktora biologicznego wydzielonej w zbiorniku 

oczyszczalni (ZB). W komorze bioreaktora b�dzie prowadzony biologiczny proces oczyszczania 

�cieków. Oczyszczanie b�dzie prowadzone cyklicznie. Długo�� jednego cyklu oczyszczania 

wyniesie 12 godzin. Po zako�czeniu procesu oczyszczania �cieki b�d� kierowane poprzez komor�

technologiczn� (KT), w której zamontowany b�dzie przepływomierz do studzienki rozpr��nej (SR), 

w której dokonywane b�d� pobory próbek �cieków oczyszczonych. Ze studni rozpr��nej �cieki 

oczyszczone odprowadzane b�d� system kanalizacji grawitacyjnej do ziemi za pomoc� wylotu 

zabudowanego w postaci studni na zarurowanym rowie melioracyjnym. Przed wylotem znajduje 

si� studnia z zasuw� zwrotn� zapobiegaj�ca zalaniu oczyszczalni �cieków wod�. 

Osad nadmierny biologiczny b�dzie przepompowywany do komory osadu, gdzie b�dzie poddany 

dalszej stabilizacji tlenowej. Odbiór nagromadzonego osadu b�dzie odbywał si� okresowo                   

z komory stabilizacji osadu. B�dzie on wywo�ony wozami asenizacyjnymi do wi�kszej 

oczyszczalni gdzie b�dzie podlegał dalszej przeróbce. 

Dane techniczne obiektów projektowanych: 

a) pompownia z krat� koszow� (PK): 

− powierzchnia zabudowy           2,54m2

− �rednica wewn�trzna            Ø1,50m 

− wysoko�� całkowita            3,53m 

b) zbiornik (ZB) z komor� retencyjn� (KR), komor� reaktora biologicznego (KB) oraz  

komor� stabilizacji osadu (KO): 

− powierzchnia zabudowy           1,89m2

− powierzchnia zabudowy (cze�� podziemna)       25,57m2

− kubatura zbiornika            45,11m3

− �rednica wewn�trzna            Ø2,60m 
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− długo�� nominalna zbiornika          8,50m 

c) komora technologiczna (KT) 

− powierzchnia zabudowy           6,15m2

− �rednica wewn�trzna            Ø2,50m 

− wysoko�� całkowita            2,80m 

d) droga (uwałowana nawierzchnia szutrowa) 

− powierzchnia zabudowy           93,00m2

e) chodnik 

− powierzchnia zabudowy           35,00m2

f) stanowisko na kontenery             

− powierzchnia zabudowy           6,00m2

g) ruroci�gi tłoczne �cieków i osadu            

− długo��            15,50m 

h) ruroci�gi kanalizacji grawitacyjnej            

− długo��            49,50m 

i) ruroci�gi powietrza             

− długo��            14,50m 

j) kable energetyczne            

− długo��            252,50m 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB 

JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJ�CEJ ZABUDOWY  

Cał� inwestycj� zaprojektowano w taki sposób, aby obiekty technologiczne zlokalizowa� pod 

powierzchni� istniej�cego terenu lub nieznacznie wyniesione ponad powierzchni� terenu przez co 

nie b�d� powodował dysharmonii z otaczaj�cym krajobrazem. 

3. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

3.1.  Warunki gruntowo-wodne 

Dla niniejszej inwestycji nie wykonano bada� gruntowych. Projektowany sposób posadowienia 

uwzgl�dnia mo�liwo�� istnienia gruntów o niewielkiej no�no�ci. 

Dla posadowienia obiektów technologicznych projektowanej oczyszczalni konieczne jest wykonanie 

wykopu o gł�boko�ci od ~1,80 m do ~4,30 m.  
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Problem mo�e stanowi� posadowienie pompowni z krat� koszow� i zbiornika oczyszczalni. 

Zachodzi bowiem obawa pojawienia si� w wykopie wody gruntowej (projektowany poziom dna 

wykopów znajdowa� si� b�dzie prawdopodobnie poni�ej lustra wody). B�dzie, wi�c zachodziła 

konieczno�� odpompowywania wody z wykopu.  

Posadowienie zaprojektowano na nast�puj�ce minimalne parametry gruntu: dla gruntów 

niespoistych stopie� zag�szczenia ID>0.33 (grunty co najmniej �redniozag�szczone) dla gruntów 

spoistych stopie� plastyczno�ci IL<0.35 (grunty plastyczne na granicy z twardoplastycznymi).              

W wypadku stwierdzenia gruntów gorszych ni� zało�one, nale�y skontaktowa� si� z projektantem 

dla ustalenia korekty sposobu posadowienia obiektów. 

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu 

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 1998.126.839 „Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych” projektant przyjmuje dla obiektu drug� kategori� geotechniczn�.  

3.3. Posadowienie obiektów 

Posadowienie zbiornika oczyszczalni

Zaprojektowano posadowienie zbiornika (ZB) na warstwie podbudowy o grubo�ci 33cm z piasku 

ró�nofrakcyjnego lub pospółki na poziomie 256,58m n.p.m.  

Wykop wokół zbiornika nale�y wypełni� gruntem niespoistym, warstwami o wysoko�ci 25cm. 

Stopie� zag�szczenia zasypki IS ≥ 0,95. Do zasypek nie nale�y stosowa� gruntów niewiadomego 

pochodzenia, które mog� zawiera� elementy mog�ce uszkodzi� zbiornik.  

Równolegle z wykonywaniem zasypki zbiornik nale�y napełnia� wod�. 

Do czasu zako�czenia prac ziemnych w pełnym zakresie zbiornik nale�y zabezpieczy� przed 

wypłyni�ciem. Ze wzgl�du na mo�liwo�� wypełnienia si� wykopu wod� gruntow� lub opadow�

nale�y zapewni�  stałe  odwodnienie wykopu i ewentualne napełni� zbiornik wod�.  

Posadowienia pompowni z krat� koszow� (PK), komory technologicznej (KT),  studni 

kanalizacyjnych (S1, S2, S3, studni rozpr	�nej (SR), studni z zaworem zwrotnym (SZZ)) oraz                

wylotu (W) 

Zaprojektowano posadowienie bezpo�rednio na gruncie, na 30cm warstwie podbudowy z piasku 

ró�nofrakcyjnego lub z pospółki zag�szczonej do uzyskania wska�ników zag�szczenia IS ≥ 0,97. 

Wylot, ze wzgl�du na przebieg zarurowanego rowu melioracyjnego, zostanie posadowiony 

bezpo�rednio na gruncie rodzimym. 

Zasypk� wokół studni nale�y wykona� warstwami o grubo�ci 25cm i szeroko�ci ok. 40cm od 

zewn�trznej �rednicy studni. Stopie� zag�szczenia zasypki IS ≥ 0,97. Do zasypek nie nale�y 
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stosowa� gruntów niewiadomego pochodzenia, które mog� zawiera� elementy mog�ce uszkodzi�

izolacj� studni.  

Do czasu zako�czenia prac ziemnych w pełnym zakresie obiekty nale�y zabezpieczy� przed 

wypłyni�ciem. Ze wzgl�du na mo�liwo�� wypełnienia si� wykopu wod� gruntow� lub opadow�

nale�y zapewni�  stałe  odwodnienie wykopu. 

3.4. Rozwi�zania konstrukcyjne obiektów 

Zbiornik oczyszczalni (ZB)

Zbiornik jest budowl� podziemn� (poziomy walczak o �rednicy wewn�trznej  Ø2,60m i długo�ci 

8,5m).  

Zaprojektowano posadowienie bezpo�rednio na gruncie. Sposób posadowienia i wykonania 

zasypki opisano w punkcie 3.3. 

Zasypk� zbiornika wykonywa� warstwami grubo�ci ~25cm z gruntów niespoistych zag�szczonych 

do IS ≥ 0,95 (zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika). Równolegle z wykonywaniem zasypki 

zbiornik napełnia� wod�. Zasypk� wykonywa� w dwóch etapach: 

−−−− pierwszy – do poziomu sklepienia zbiornika (w celu umo�liwienia wykonania poł�cze�

mi�dzy obiektowych) 

−−−− drugi – do poziomu projektowanego terenu w rejonie zbiornika  

Do czasu zako�czenia prac ziemnych w pełnym zakresie zbiorniki nale�y zabezpieczy� przed 

wypłyni�ciem. Ze wzgl�du na mo�liwo�� wypełnienia si� wykopu wod� gruntow� lub opadow�

nale�y zapewni�  stałe  odwodnienie wykopu. 

Dla zapewnienia doj�cia do włazów zbiornika na rz�dnej projektowanej terenu przewidziano 

nawierzchni� z kostki brukowej 

Pompownia z krat� koszow� (PK), komora technologiczna (KT),  studnie kanalizacyjne (S1, 

S2, S3, studnia rozpr	�na (SR), studnia z zaworem zwrotnym (SZZ)) oraz wylot (W) 

Pompownia, komora technologiczna, studnie kanalizacyjne oraz wylot s� obiektami podziemnymi 

(prefabrykowane studnie z kr�gów betonowych o �rednicach wewn�trznych Ø1,00 Ø1,20, Ø1,50 

oraz Ø2,50m ł�czone na uszczelki. Studnia z zaworem zwrotnym (SZZ) oraz komora 

technologiczna (KT)  wyposa�one b�d�  w stopnie złazowe. Wszystkie studzienki b�d� przykryte 

płyt� �elbetow� (Pompownia �cieków zostanie przykryta od góry płyt� �elbetow� z lukiem 

monta�owym dla pomp). W  studniach zamontowane b�d� włazy klasy A, natomiast na 

pompowni� (PK) zostanie wykonana pokrywa indywidualnie. 

Dla zapewnienia szczelno�ci studni zastosowano kr�gi ł�czone na uszczelk�, a przej�cia 

ruroci�gami przez �ciany przewidziano za pomoc� typowych przej��. 
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Powierzchnie zewn�trzne studni nale�y zabezpieczy� preparatem powłokowym do izolacji 

przeciwwilgociowych. 

Zasypk� nale�y wykonywa� warstwami grubo�ci 25cm z gruntów niespoistych zag�szczonych do 

IS ≥ 0,97. 

4. ROZWI�ZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO – INSTALACYJNE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LINIOWYCH 

4.1. Technologiczne poł�czenia mi	dzyobiektowe 

4.1.1 Ruroci�gi technologiczne 

Ruroci�gi tłoczne

Zaprojektowano ruroci�gi tłoczne PE100 SDR17 Ø63mm oraz PE100 SDR17 Ø50mm. Ł�czenie 

przewidziano za pomoc� zł�czek skr�canych typu Polyrac. 

Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizacj� z rur PVC o �rednicy Ø200x4,9mm klasy N SDR41 oraz                             

Ø250x6,2mm klasy N SDR41. 

Ł�czenie przewodów nale�y wykona� za pomoc� zł�cza kielichowego na wcisk uszczelnionego 

pier�cieniami gumowymi. Poł�czenie to nale�y wykonywa� w wykopie, wzgl�dnie na poziomie 

terenu. Poł�czenie bosych ko�ców rur nale�y wykona� za pomoc� zł�czek dwukielichowych lub 

nasuwek przelotowych dwukielichowych. Ł�czenie ruroci�gów ze sob� oraz przewodów ze 

studniami kanalizacyjnymi nale�y wykona� �ci�le wg instrukcji podanej przez producenta rur. 

Ruroci�gi kanalizacyjne wykona� zachowuj�c spadki i odległo�ci pomi�dzy studniami zgodnie               

z rysunkami profili kanalizacji sanitarnej. 

Ruroci�gi powietrza 

Zadaniem ruroci�gów powietrza b�dzie doprowadzenie powietrza z dmuchaw (DM1) i (DM2) 

znajduj�cych si� w komorze technologicznej (KT) do komory reaktora biologicznego (KB) oraz do 

komory stabilizacji osadu (KO) wydzielonych w zbiorniku oczyszczalni �cieków (ZB).

Zaprojektowano rur� stalow� ocynkowan� o �rednicy ∅48,3 x 3,25mm oraz rur� stalow�

ocynkowan� o �rednicy ∅42,4 x 3,25mm.

Ł�czenie ruroci�gu b�dzie wykonywane za pomoc� skr�cania. 
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4.1.2. Wylot �cieków oczyszczonych 

Zaprojektowano odprowadzenie �cieków oczyszczonych do istniej�cego zarurowanego rowu 

melioracyjnego bez nazwy Ø500mm za pomoc� rury kanalizacyjnej o �rednicy Ø200mm. Wylot do 

rowu wybudowany zostanie w formie betonowej studni kanalizacyjnej o �rednicy wewn�trznej 

Ø1200mm.  

Wylot pokazano na rysunku nr 488/11-03-12. 

4.1.3. Ogólne wytyczne układania ruroci�gów 

Ruroci�gi zostan� uło�one w wykopie na podsypce piaskowej o grubo�ci 15cm zag�szczonej do             

IS ≥ 0,97, a nast�pnie obsypane piaskiem o wysoko�ci 30cm powy�ej górnej kraw�dzi rury. 

Ruroci�gi nale�y układa� w wykopach w�skoprzestrzennych. W razie konieczno�ci przed 

uło�eniem ruroci�gów nale�y wykona� odwodnienie wykopów. Przy układaniu ruroci�gów nale�y 

stosowa� instrukcj� podan� przez producenta ruroci�gów. Nad ruroci�gami tłocznymi nale�y 

uło�y� ta�m� znakuj�c� z metalow� ta�m�. 

Po uło�eniu ruroci�gów wykona� prób� szczelno�ci zgodnie z obowi�zuj�cymi normami.  

4.2. Kable elektryczne zasilania i sterowania 

4.2.1. Zasilanie 

Wszystkie nap�dy oczyszczalni �cieków oraz instalacja o�wietlenia zasilane b�d�  

z szafy SZS usytuowanej na terenie oczyszczalni �cieków. Szafa SZS zasilana b�dzie z zł�cza 

kablowo-pomiarowego ZKP usytuowanego na słupie nr 9, poprzez skrzynk� zasilaj�c� SZ, kablem 

YAKY 3x35 mm2. 

4.2.2. Instalacja siły 

Doboru przekroi przewodów i kabli dokonano w oparciu o norm� PN-92/E-05009/43. Urz�dzenia 

elektryczne zabezpieczono wył�cznikami nadmiarowo pr�dowymi lub wył�cznikami silnikowymi. 

Zakres nastawy wył�czników silnikowych winien wynosi� 1 x 1.3 In zabezpieczanego silnika. 

Wyniki zestawiono w tabeli nr.1 
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TABELA 1.  ZESTAWIENIE ODBIORNIKOW ENERGII, DOBORU ZABEPIECZE�                                    

I PRZEWODÓW  

Moc Pr�d 
Zabezpieczenie 

         Typ          Zakres 
Typ 

przewodu 
L.p. Nazwa urz�dzenia 

kW A  A 

Typ 
stycznika 

mm2 

1 
Pompa przepompowni 
P1 

1.0 1.7 Z- MS 2,5/3 4,0-6,3 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

2 
Pompa przepompowni 
P2 

1.0 1.7 Z- MS 2,5/3 4,0-6,3 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

3 
Pompa �cieków PG w 
komorze retencyjnej  

1.0 1.7 Z- MS 2,5/3 2.5-4.0 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

4 
Mieszadło M w komorze 
retencyjnej 

1.0 1.7 Z- MS 2,5/3 2.5-4.0 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

5 Dmuchawa DM1 reaktora 2,2 4,4 Z- MS 6,3/3 4,0-6,3 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

6 
Dmuchawa DM2 komory 
osadu 

1,1 2,2 Z- MS 4,0/3 2,5-4,0 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

7 
Pompa �cieków 
oczyszczonych PS 

0,7 1,5 Z- MS 2,5/3 1,6-2,5 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

8 Pompa osadu PO 1,0 1.7 Z- MS 2,5/3 1,6-2,5 
Z-SCH230 

25 - 40 
4x1.5 

YKY�o 

Instalacj� nale�y wykona� zgodnie z planem prowadzenia kabli urz�dze� oczyszczalni �cieków 

pokazanym na rysunkach nr 488/11-03-06 i 488/11-03-07 oraz list� kablow� wg tabeli 2. 

TABELA 2.  LISTA KABLOWA 

L.p.
Numer 

przewodu
Typ 

przewodu
Przekrój
[mm2] 

Trasa przewodu 
od 

Trasa przewodu  
do 

Długo��
[m] 

1 W00 YAKY 4x35 Zł�cze ZKP Skrzynka SZ 230 

2 W01 YAKY 4x35 Skrzynka SZ Szafa SZS 25 

3 W02 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP1 27 

4 W02a oryginalny  Skrzynka SP1 Pompa P1 - 

5 W03 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP1 27 

6 W03a oryginalny  Skrzynka SP1 Pompa P2 - 

7 W04 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS 
Poziom: LL1, LH1, 

LH1.1 
32 

8 W05  YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP2 23 

9 W05a oryginalny  Skrzynka SP2 Pompa PG - 

10 W06 YKY�o 3x1,5 Szafa  SZS Poziom: LL2, LH2 28 

11 W07 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP3 21 

12 W07a oryginalny  Skrzynka SP3 Mieszadło M - 

13 W08 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS 
Poziom LL3, LH3, 

LH3.1 
26 

14 W09 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP4 15 
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15 W09a oryginalny  Skrzynka SP4 Pompa PS - 

16 W10 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP4 15 

17 W10a oryginalny  Skrzynka SP4 Pompa PO - 

18 W11 YKY�o 2x1,5 Szafa  SZS Poziom: LH4 20 

19 W12 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP5 11 

20 W12a oryginalny  Skrzynka SP5 Dmuchawa DM1 - 

21 W13 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP5 11 

22 W13a oryginalny  Skrzynka SP5 Dmuchawa DM2 - 

23 W14 oryginalny  SZS Przepływomierz 11 

24 W15 YKY�o 3x1,5 SZS Lampy o�wietlenia 23 

Budow� linii kablowej nale�y wykona� w oparciu o norm� N-SEP-E-004 „Elektryczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, szczególnie zwracaj�c uwag� na: 

− gł�boko�� zakopania kabli; 70 cm – kable 1 kV, 

− przej�cia kabli pod drogami w przepustach wykonanych z twardego PCV (DKV 80 mm), 

− zało�enie rur ochronnych na skrzy�owaniu z istniej�cymi uzbrojeniami podziemnymi, 

− wysypanie 10 cm warstw piasku pod i nad kablami, 

− uło�enie folii PCV niebieskiej (kable n/n) w odległo�ci 25 cm nad kablami, 

− pomiary rezystancji izolacji i prób napi�ciowych po uło�eniu. 

Nale�y równie� przestrzega� uwag i wymogów organizacyjno – prawnych, zastrze�onych przez 

instytucje lub urz�dy przy uzgodnieniu dokumentacji. 

W miejscach spodziewanych skrzy�owa� i zag�szczenia sieci podziemnych, nale�y wykona�

przekopy próbne wykonywane r�cznie, przy obecno�ci u�ytkowników lub wła�cicieli uzbrojenia 

terenu.  

5. ROZWI�ZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSA�ENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO 

5.1. Sterowanie i sygnalizacja

Schemat zasilania i sterowania urz�dze� pokazano na rys. nr 488/11-03-12. Aparatura zasilaj�ca               

i sterownicza zlokalizowana jest w szafie SZS. Odpływy do zasilania odbiorników energii 

wyposa�one s� w zabezpieczenia nadpr�dowe i ró�nicowopr�dowe. 

Cykl pracy pomp �cieków, mieszadła, dmuchaw napowietrzaj�cych realizowany jest przy pomocy 

sterowników. Automatyczn� prac� realizuj� dwa programowalne sterowniki A1- AL2-10MR-A oraz 

A2 – AL2-24MR-A. 

Sterownik A1 przewidziano do automatycznego zał�czania pomp P1 i P2. Sygnałami wej�ciowymi 

sterownika A1 s� stany czujników poziomu �cieków w pompowni i zbiorniku retencyjnym oraz 
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stany styków pomocniczych wył�czników silnikowych pomp P1 i P2. Sygnały wyj�ciowe sterownika 

zał�czaj� styczniki pomp P1 i P2. 

Pompy P1 i P2 przy pracy automatycznej zał�czane s� od poziomu �cieków 

w pompowni. Pompa P1 zał�cza si�, kiedy �cieki osi�gn� poziom maksimum LH1 i pompuje tak 

długo a� poziom �cieków osi�gnie poziom minimum LL1. Po ponownym osi�gni�ciu przez �cieki 

poziomu maksimum LL1 zał�cza si� pompa P2 i wypompowuje �cieki do poziomu minimum LL1. 

Przy du�ym napływie �cieków poziom �cieków mo�e osi�gn�� maksimum awaryjne LH1.1                  

i wówczas zostan� wł�czone obydwie pompy P1 i P2, które wypompowuj� �cieki do poziomu 

minimum LL1. Pompy P1 i P2 pracuj� przemiennie. 

W momencie wyst�pienia awarii pompy pracuj�cej zostaje wł�czona pompa oczekuj�ca i pracuje 

do usuni�cia awarii. Po usuni�ciu awarii pompy pracuj� przemiennie. 

Wybór rodzaju pracy pompy P1 mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S25, który posiada trzy 

poło�enia „r�czne – wył�czone – automatyczne”.  

Wybór rodzaju pracy pompy P2 mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S26, który posiada trzy 

poło�enia „r�czne – wył�czone – automatyczne”. 

Przy pracy r�cznej pomp P1 i P2 działa blokada stanu minimum zapobiegaj�ca suchobiegowi 

pomp. 

Pozostałe nap�dy oczyszczalni zał�czane s� automatycznie przez sterownik A2 według 

harmonogramu czasowego i sygnałów czujników poziomów w poszczególnych zbiornikach. 

Wybór rodzaju pracy pompy PG mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S35, który posiada trzy 

poło�enia: „r�czne – wył�czone – automatyczne”  

Wybór rodzaju pracy mieszadła M mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S36, który posiada trzy 

poło�enia: „r�czne – wył�czone – automatyczne”  

Wybór rodzaju pracy pompy PS mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S37, który posiada trzy 

poło�enia: „r�czne – wył�czone – automatyczne”  

Wybór rodzaju pracy pompy PO mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S38, który posiada trzy 

poło�enia: „r�czne – wył�czone – automatyczne”  

Wybór rodzaju pracy dmuchawy DM1 mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S44, który posiada trzy 

poło�enia: „r�czne – wył�czone – automatyczne”  

Wybór rodzaju pracy dmuchawy DM2 mo�na zrealizowa� przeł�cznikiem S45, który posiada trzy 

poło�enia: „r�czne – wył�czone – automatyczne”  

Pozycja przeł�cznika „sterowanie automatyczne” zapewnia sterowanie nap�dem poprzez 

sterownik programowalny. Pozycja „wył�cz” przeł�cznika wył�cza nap�d. Pozycja przeł�cznika 
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„sterowanie r�czne” zał�cza nap�d bezpo�rednio z uwzgl�dnieniem blokad technologicznych 

„suchobiegu”. 

Pompa PG słu�y do napełniania komory bioreaktora �ciekami surowymi i sterowana jest 

automatycznie sterownikiem A2 według zaprogramowanych czasów. Wył�cza si� w przypadku, 

gdy poziom �cieków w komorze retencyjnej osi�gnie minimum (LL2) lub bioreaktor zostanie 

napełniony do poziomu maksimum (LH3). 

Mieszadło M jest zał�czane zgodnie z zaprogramowanym czasem działania oraz automatycznie 

wył�czone w przypadku, je�eli poziom �cieków w komorze retencyjnej osi�gnie minimum (LL3.1). 

Pompa PS słu�y do wypompowania �cieków oczyszczonych z bioreaktora. Jest sterowana 

poprzez sterownik A2 oraz automatycznie wył�czana, je�eli poziom �cieków w bioreaktorze 

osi�gnie minimum (LL3.1)  

Pompa PO jest zał�czana zgodnie z zaprogramowanym czasem działania oraz automatyczne 

wył�czona w przypadku, je�eli poziom �cieków w komorze bioreaktora osi�gnie minimum (LL3) lub 

zbiornik stabilizacji osadów zostanie napełniony do poziomu maksimum (LH4). 

Dmuchawy DM1 i DM2  s� zał�czane zgodnie z zaprogramowanym czasem.  

Lampka H48 w szafie oraz lampa �wiatła migowego H49 na zewn�trznej �cianie szafy SZS 

sygnalizuj� awari� zbiorcz� nap�dów oczyszczalni. Nast�puj�ce stany awaryjne pobudzaj� sygnał 

awarii: 

−−−− zanik fazy, 

−−−− wył�czenie awaryjne lub manewrowe dowolnego zabezpieczenia nap�du, 

−−−− poziom maksymalny awaryjny LH1.1 �cieków w zbiorniku przepompowni. 

Układ sterowania zapewnia w pełni automatyczn� prac� oczyszczalni. Sterownik jest wyposa�ony 

w panel tekstowy do wy�wietlania stanu pracy oczyszczalni i do wprowadzania zmian                              

w harmonogramie pracy urz�dze� przez uprawnionego eksploatatora. Czasy działania 

poszczególnych nap�dów, poziomy �cieków w zbiornikach s� ustawione podczas rozruchu 

i nie wolno ich zmienia� przez osoby nieposiadaj�ce odpowiednich kwalifikacji pod rygorem 

zniszczenia �ywych kultur bakterii i rozstrojenia re�imu automatycznej pracy oczyszczalni. 

Poci�gn�� to mo�e za sob� konieczno�� powtórnego rozruchu, co jest procesem długotrwałym                 

i kosztownym. 

Nowoprojektowana oczyszczalnia jest przystosowana do wł�czenia do sieci bezprzewodowego 

monitoringu pracy. Do bezprzewodowego powiadamiania o awariach zastosowano moduł 

telemetryczny Inventia MT-304 z podtrzymaniem akumulatorowym. 
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5.2. Instalacja o�wietleniowa 

Instalacja o�wietleniowa składa si� z lampy osadzonej na fundamencie. Wysoko�� lampy wynosi 

6m, a moc 60W (�arówka energooszcz�dna).  

5.3. Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym-instalacja uziemiaj�co-wyrównawcza 

Jako system ochronny od pora�e� pr�dem elektrycznym w projektowanej instalacji zastosowano 

szybkie wył�czenie w systemie TN-S (zgodnie z okre�leniami podanymi 

 w normie PN-91/E-05009/03). W zwi�zku z tym, zgodnie z norm� PN-92/E-05009/41, wszystkie 

cz��ci przewodz�ce dost�pne instalacji elektroenergetycznej musz� by� podł�czone do 

uziemionego punktu zasilania przy pomocy przewodu ochronnego.  

Przewód ten musi posiada� izolacj� lub oznaczone trwale ko�cówki przewodów w kolorze �ółto-

zielonym. Zgodnie z norm� w instalacji zaprojektowano odpowiednie kable i przewody z �yłami dla 

przewodów neutralnych [N] oraz ochronnych [PE]. 

Zgodnie z punktem 413.1.3.2. w/w normy instalacji stałych funkcj� przewodu ochronnego [PE] oraz 

przewodu neutralnego [N] mo�e spełnia� jedna wspólna �yła spełniaj�ca funkcj� przewodu 

ochronno-neutralnego [PEN] pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia oraz innych wymaga�

okre�lonych w normie.  

Skuteczno�� ochrony przed pora�eniem nale�y sprawdzi� pomiarem przed zał�czeniem napi�cia 

zasilaj�cego. Obwody elektroenergetyczne zabezpieczono wył�cznikami instalacyjnymi                          

z wyzwalaczami cieplnymi i zwarciowymi o czasie wył�czenia 0,1s. 

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE, ROZWI�ZANIA I SPOSÓB 

FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZ�DZE� TECHNOLOGICZNYCH 

6.1 Bilans ilo�ci �cieków 

Do oczyszczalni b�d� dopływały �cieki bytowe z zabudowy mieszkaniowej miejscowo�ci 

Czerwonków - Osiedle.  

Inwestor przekazał, �e do oczyszczalni b�dzie dopływało �redniodobowo 13m3/d �cieków. 

Przyj�to przepływ �redniodobowy: 

Q�r.d =  13 m3/d

Przepływ maksymalny dobowy:

N
d
=1,5 –współczynnik nierównomierno�ci dobowej 

Qmax d =  N
d

. Q�r.d = 1,5 . 13 = 19,5 m3/d 
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Przepływ maksymalny godzinowy:

Q
max h

 = Qmax d /24 . N
h
 = 19,5/24 . 2 = 1,63 m3/h 

N
d
=1,5 –współczynnik nierównomierno�ci dobowej 

N
h
=2,0 –współczynnik nierównomierno�ci godzinowej 

Przepływ maksymalny sekundowy:

Q
max h = 0,30 l/s

Maksymalna godzinowa ilo�� �cieków odprowadzana z oczyszczalni:

Q
max h = 6,5 m3/h = 1,80 l/s

Równowa�na liczba mieszka�ców obliczona na podstawie st��enia i ilo�ci �cieków:

RLM = 98 

6.2 Jako�� �cieków 

Jako�� �cieków przyj�to na bazie podobnych pracuj�cych oczyszczalni �cieków bytowych i na 

podstawie literatury technicznej.  

Do oblicze� przyj�to nast�puj�ce st��enia wska�ników zanieczyszcze� w �ciekach: 

SBZT5 =  450 g O2/m
3

SChZT = 900 g O2/m
3 

Szaw = 400 g/m3 

SNog = 70 g/m3 

SPog = 12 g/m3 

Obliczone ładunki zanieczyszcze� w �ciekach dopływaj�cych do oczyszczalni:  

ŁBZT5 = 5,85 
d

Okg
2

  ŁChZT = 11,7 
d

Okg
2

  Łzaw = 5,20 
d

kg

ŁNog = 0,91 
d

kg
  ŁPog = 0,16

d

kg
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6.3 Projektowana technologia oczyszczania �cieków bytowych 

Oczyszczalnia �cieków b�dzie si� składa� z nast�puj�cych obiektów: 

− pompownia �cieków z krat� koszow� (PK), 

− zbiornik oczyszczalni �cieków (ZB) z wydzielon� komor� retencyjn� (KR), komor�

bioreaktora (KB) oraz komor� stabilizacji osadu (KO), 

− komora technologiczna (KT), 

− kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) wraz ze studniami kanalizacyjnymi (S1, S2, 

S3, studni� rozpr��n� (SR) oraz studni� z zaworem zwrotnym (SZZ)). 

�cieki bytowe b�d� spływały grawitacyjnie kolektorem do pompowni �cieków z krat� koszow�

(PK). W pompowni znajdowa� si� b�dzie krata przeznaczona do wst�pnego, mechanicznego 

wyłapywania zanieczyszcze� wielkogabarytowych (skratek) mog�cych uszkodzi� wirniki pomp. W 

pompowni zamontowane zostan� oraz dwie pompy (P1, P2) przetłaczaj�ce �cieki do komory 

retencyjnej (KR) zbiornika oczyszczalni �cieków (ZB). Komora retencyjna b�dzie wyposa�ona w 

pomp� wirow� zatapialn� (PG) słu��c� do okresowego pompowania �cieków do komory 

bioreaktora (KB) oraz w sondy poziomu napełnienia, które zapobiegn� przepełnieniu komory oraz 

pracy pompy (PG) na tzw. suchobiegu. 

Podstawowym zadaniem komory retencyjnej jest gromadzenie �cieków dopływaj�cych w ci�gu 

doby do oczyszczalni. Czas zatrzymania �cieków w komorze retencyjnej wyniesie 12h. 

Z komory retencyjnej �cieki za pomoc� pompy (PG) b�d� przetłoczone do komory bioreaktora 

(KB) w 2 cyklach na dob� gdzie zachodzi proces biologicznego oczyszczania �cieków. W komorze 

bioreaktora �cieki b�d� oczyszczane metod� niskoobci��onego osadu czynnego. Powietrze do 

napowietrzania �cieków dostarczy dmuchawa (DM1) zainstalowana w komorze technologicznej 

(KT). Napowietrzanie �cieków odbywa� si� b�dzie za pomoc� dyfuzorów rurowych 

membranowych, podaj�cych spr��one powietrze w postaci drobnych p�cherzyków. Dodatkowo 

zainstalowane b�d� sondy poziomu �cieków uniemo�liwiaj�ce przepełnienie komory bioreaktora 

oraz pracy urz�dze� na tzw. suchobiegu. 

Oczyszczanie biologiczne prowadzone b�dzie w komorze bioreaktora typu SBR przy cyklicznym 

charakterze pracy. �cieki surowe z komory retencyjnej b�d� przepompowywane dwa razy na dob�

do komory bioreaktora i poddane oczyszczaniu w �rodowisku beztlenowym, anoksycznym                

i tlenowym. Bioreaktor umo�liwia, wi�c oprócz utleniania zwi�zków organicznych równie�

usuwanie zwi�zków azotu przez nitryfikacj� i denitryfikacj� oraz usuwanie zwi�zków fosforu dzi�ki 

odpowiedniej sekwencji warunków tlenowych i beztlenowych. W celu utrzymania osadu 

biologicznego w stanie zawieszonym, w �ciekach w trakcie procesu denitryfikacji, w komorze 

bioreaktora przewidziano uruchamianie mieszadła zatapialnego (M). 
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Osad nadmierny biologiczny b�dzie stabilizowany tlenowo w komorze stabilizacji osadów (KO) 

wydzielonej w zbiorniku oczyszczalni �cieków (ZB). Nagromadzony osad okresowo b�dzie 

wywo�ony za pomoc� wozu asenizacyjnego na wi�ksz� oczyszczalni� do dalszej przeróbki. 

Powietrze do napowietrzania osadu w komorze stabilizacji dostarczy dmuchawa (DM2) 

zainstalowana  w komorze technologicznej (KT).  

Dodatkowo w komorze technologicznej b�dzie zainstalowany przepływomierz elektromagnetyczny 

(PRE) słu��cy do dokładnego pomiaru ilo�ci zrzucanych do �rodowiska �cieków oczyszczonych. 

Wszelkie próby �cieków oczyszczonych do bada� nale�y pobiera� w studzience rozpr��nej (SR)  

w fazie wypompowywania �cieków. Umo�liwi to kontrol� jako�ci odprowadzanych �cieków 

oczyszczonych, a tym samym sprawdzenie poprawno�ci pracy oczyszczalni. 

Ze studzienki rozpr��nej (SR) �cieki oczyszczone b�d� grawitacyjnie odprowadzane, poprzez 

studni� z zaworem zwrotnym (SZZ) zabezpieczaj�cym oczyszczalni� �cieków przed zalaniem, do 

wylotu (W) wykonanego w postaci studni z kr�gów betonowych zabudowanego na istniej�cym 

zarurowanym rowie melioracyjnym. 

Profil kanalizacji pokazano na rysunku nr 488/11-03-04. 

6.4 Przewidywane efekty oczyszczania �cieków 

Dla przedstawionych rozwi�za� projektowych przyj�to redukcj� zanieczyszcze�: 

�cieki surowe �cieki oczyszczone
St	�enie 

dopuszczalne*
Nazwa 

wskanika st��enie g/m3 ładunek  kg/d st��enie g/m3 st��enie g/m3

BZT5 450 5,85 �25 BZT5 25 

ChZT 900 11,7 �125 ChZT 125 

Zawiesina 
ogólna 

400 5,2 �35 
Zawiesina 

ogólna 
35 

* wg rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie nale�y spełni�
przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
�rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pó�n. zmianami). 

St��enia zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika ziemi za 

po�rednictwem rowu melioracyjnego b�d� mie�ciły si� w granicach dopuszczalnych okre�lonych w 

rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska  z dn. 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie nale�y 

spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984 z pó�n. zmianami). 
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Bilans mocy urz�dze� elektrycznych

Szafka sterownicza zostanie umieszczona przy studni rozpr��nej. Energi� elektryczn� nale�y 

zasili� nast�puj�ce urz�dzenia:  

1. 2 x pompa �cieków surowych w pompowni (P1,P2) (2x1,0 kW)   2,0 kW 

2. 1 x pompa �cieków surowych (PG)  1,0 kW 

3. 1 x mieszadło w reaktorze biologicznym (M)  1,0 kW 

4. 1 x dmuchawa do napowietrzania �cieków (DM1)  2,2 kW 

5. 1 x dmuchawa do napowietrzania osadów (DM2)  1,1 kW 

6. 1 x pompa do �cieków oczyszczonych (PS)  0,7 kW 

7. 1 x pompa osadów (PO)  1,0 kW 

8. 1 x przepływomierz elektromagnetyczny + automatyka i sterowanie  0,1 kW 

9. 1 x o�wietlenie zewn�trzne obiektu   0,06 kW 

              Ogółem moc zainstalowana na potrzeby technologiczne  9,16kW 

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ�CE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA �RODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE 

ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S�SIEDNIE 

8.1  Gospodarka wodno-�ciekowa 

Docelowa ilo�� �cieków dopływaj�cych do oczyszczalni wyniesie Q�r.d = 13 m3/d. Powstaj�ce �cieki 

zakwalifikowa� mo�na do �cieków bytowych. Oczyszczone �cieki bytowe odprowadzane do rowu 

melioracyjnego, zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dn. 24 lipca 2006r. Dz. U. 

Nr137, poz. 984, § 11 ust. 1, powinny by� oczyszczone do stopnia okre�lonego jak dla aglomeracji 

o RLM 2000 do 9999. 

Z przeprowadzonej analizy oraz na podstawie do�wiadcze� firmy przewidujemy, i� st��enia 

zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika b�d� mie�ciły si�                  

w granicach dopuszczalnych okre�lonych w ww. rozporz�dzeniu. 

8.2 Emisja zanieczyszcze� gazowych 

Oczyszczalnie �cieków s� �ródłem emisji nast�puj�cych substancji: metan, siarkowodór, amoniak, 

odory organiczne a tak�e zanieczyszczenia mikrobiologiczne. 



�����������

	
���������

����������	
������

������������

Budowa lokalnej oczyszczalni �cieków  
w miejscowo�ci Czerwonków - Osiedle 

Projekt budowlano-wykonawczy

���������

��	�����	���

Gliwice, sierpie� 2011r. 

Metan powstaje głównie w procesach fermentacji. Ze wzgl�du na fakt, �e w zaprojektowanej 

oczyszczalni przebiegaj� wył�cznie procesy tlenowego oczyszczania �cieków oraz tlenowa 

stabilizacja osadów nadmiernych wnioskuje si�, �e na omawianej oczyszczalni metan nie b�dzie 

si� wydzielał i zanieczyszczał powietrze atmosferyczne.  

Przyczyn� emisji amoniaku jest obecno�� w �ciekach zwi�zków amonowych, a do jego emisji 

mo�e dochodzi� w momencie napowietrzania �cieków. Ze wzgl�du na jego dobr� rozpuszczalno��

w wodzie, emisja amoniaku z oczyszczalni b�dzie niewielka. 

Siarkowodór powstaje na skutek redukcji siarczanów w strefach beztlenowych. Ma to miejsce 

głównie w �ciekach z szamb przydomowych. Mieszka�cy odprowadzaj�cy �cieki do gminnej 

kanalizacji sanitarnej s� zobligowani do zlikwidowania szamb, eliminuj�c tym samym zagro�enie 

emisji zanieczyszcze� gazowych. Na projektowanej oczyszczalni nie przewidziano dowozu 

�cieków z szamb. Ze wzgl�du na tlenowe procesy z oczyszczania �cieków projektowana 

oczyszczalni nie b�dzie �ródłem emisji siarkowodoru do atmosfery.  

Ilo�� emitowanych bioaerozoli b�dzie ograniczona do minimum ze wzgl�du na prowadzenie 

procesów oczyszczania w zamkni�tych zbiornikach. Nie b�dzie tu miało miejsca unoszenie si�

bioaerozoli z powierzchni otwartych zbiorników. 

8.3 Gospodarka odpadami  

Na projektowanej oczyszczalni �cieków powstawa� b�d� trzy rodzaje odpadów stałych: 

•••• Skratki – kod 19 08 01 (odpad inny ni� niebezpieczne) 

Skratki znajduj�ce si� w �ciekach surowych dopływaj�cych do oczyszczalni systemem kanalizacji 

grawitacyjnej zatrzymane na kracie koszowej zainstalowanej w przepompowni �cieków z krat�

koszow� (PK). Oddzielone skratki b�d� magazynowane w szczelnym kontenerze. Skratki b�d�

wywo�one na składowisko odpadów komunalnych. 

Szacuje si�, �e ilo�� wytworzonych skratek wyniesie ok. 0,74 Mg/a skratek.  

•••• Ustabilizowane komunalne osady �ciekowe – kod 19 08 05 (odpad inny ni�

niebezpieczne) 

Osady nadmierne b�d� okresowo wywo�one do dalszej przeróbki. Uwodnienie przedmiotowego 

osadu wyniesie ok. 99%. Przewidywana ilo�� osadów nadmiernych powstaj�cych na oczyszczalni 

wyniesie ok. 0,5 m3/d tj. 182,5 m3/a. Osad nadmierny powstaj�cy w wyniku przyrostu biomasy 

odbierany b�dzie z komory stabilizacji osadu nadmiernego (KO) wydzielonej w zbiorniku 

oczyszczalni (ZB). Dokładn� ilo�� powstaj�cego osadu nadmiernego mo�na b�dzie okre�li� po 

dłu�szym okresie pracy oczyszczalni.  
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8.4 Emisja hałasu 

	ródłem hałasu b�d� dmuchawy zainstalowane w komorze technologicznej (KT). Dmuchawy b�d�

emitowały hałas na poziomie 72 dB(A) (DM1) oraz 68 dB(A) (DM2). Ze wzgl�du na to, �e 

dmuchawy zostan� zainstalowane w komorze technologicznej pod powierzchni� terenu, hałas 

ponadnormatywny nie b�dzie emitowany do �rodowiska. 

Pozostałe obiekty znajduj�ce si� w obr�bie oczyszczalni nie b�d� powodowały emisji hałasu do 

�rodowiska. 

Zbiornik oczyszczalni �cieków wyposa�ony b�dzie w pompy i mieszadło zatapialne. Urz�dzenia te 

znajd� si� w zbiorniku pod powierzchni� terenu, pod zwierciadłem �cieków, wobec czego nie 

mo�na ich zliczy� do urz�dze� emituj�cych nadmierny hałas do �rodowiska. 

Planowana budowa oczyszczalni �cieków spełni wymagania odno�nie poziomu hałasu, okre�lone 

w obowi�zuj�cych przepisach prawnych. 

8.5 Ochrona przed drganiami 

Na projektowanej oczyszczalni �cieków nie ma urz�dze� emituj�cych drgania do �rodowiska. 

8.6 Promieniowanie 

Na terenie projektowanej oczyszczalni �cieków nie wyst�puj� urz�dzenia emituj�ce 

promieniowanie jonizuj�ce. 

8.7  Wpływ oczyszczalni na istniej�cy drzewostan, flor	, faun	, dobra materialne                   

i  dobra kultury 

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na obszarze nie obj�tym formami ochrony przyrody                  

w my�l ustawy „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004r (Tekst jednolity Dz. U. 2009r.                

Nr 151 poz. 1220). Jest to teren poło�ony poza granicami parków narodowych oraz rezerwatów 

przyrody. Na omawianym terenie nie utworzono szczególnych form ochrony gatunkowej ro�lin ani 

te� zwierz�t. Głównymi przedstawicielami fauny mog� by� owady i ptaki, nie mo�na wykluczy�

obecno�ci drobnych gryzoni i ssaków. Zwierz�ta te po realizacji przedsi�wzi�cia mog� łatwo 

zmieni� siedlisko.  

Obszary i obiekty podlegaj�ce ochronie nie wyst�puj� na terenie planowanej oczyszczalni. Na 

terenie inwestycji nie wyst�puj� dobra kultury.  

8.8     Oddziaływanie przedsi	wzi	cia na gleb	

Planowana oczyszczalnia nie b�dzie oddziaływała negatywnie na gleb�. 
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Skratki wydzielone ze �cieków magazynowane zostan� w szczelnym kontenerze  

i okresowo b�d� wywo�one na składowisko odpadów komunalnych, natomiast osady nadmierne 

po stabilizacji wywo�one b�d� do wi�kszej oczyszczalni �cieków.  

W zwi�zku z gromadzeniem skratek w szczelnych kontenerach nie wyst�pi� wycieki powoduj�ce 

zanieczyszczanie gleby. Zarówno sie� kanalizacyjna jak i obiekty oczyszczalni wykonane zostan�

z materiałów szczelnych uniemo�liwiaj�cych przedostawanie si� nieoczyszczonych �cieków do 

gleby.  

8.9 Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Przepustowo�� projektowanej oczyszczalni �cieków wyniesie Q�r.d = 13 m3/d. Dopływaj�ce �cieki 

b�d� �ciekami bytowymi. W wyniku zastosowania mechaniczno – biologicznych metod 

oczyszczania �cieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika – ziemi przy pomocy rowu 

melioracyjnego - b�d� spełniały warunki okre�lone w rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dn. 24 

lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie nale�y spełni� przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 

poz. 984 z pó�n. zmianami). 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO�AROWEJ 

Oczyszczalnia �cieków spełnia warunki ppo�. okre�lone w ni�ej wymienionych przepisach: 

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z pó�n. zmianami); 

−−−− Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpo�arowej (Tekst jednolity                                

Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z pó�n. zmianami); 

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z 7 czerwca 2010r.                   

w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2010r. Nr 109, poz. 719). 

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.                  

w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg po�arowych (Dz. U. 2009r. 

Nr 124 poz. 1030) 

Projektowany obiekt charakteryzuje si�: 

•••• brakiem wyst�powania zagro�enia wybuchem od par i pyłów, 

•••• obci��eniem ogniowym poni�ej 500MJ/m2 , 

•••• powierzchni� u�ytkow� poni�ej 1000m2. 
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Wyposa�enie BHP i PPO�.: 

Z uwagi, i� niniejsza oczyszczalnia nie wymaga stałej obsługi sprz�t BHP tj.:  

•••• ga�nica proszkowa – 2kg, 

•••• hełm ochronny, 

•••• okulary ochronne, 

•••• nauszniki przeciwhałasowe, 

•••• instrukcje obsługi urz�dze�, ratownictwa i alarmowania. 

•••• przyrz�dy kontrolno – pomiarowe do okre�lenia zawarto�ci tlenu oraz gazów mog�cych 

powstawa� w obiekcie, 

•••• lampa bezpiecze�stwa 

•••• szelki bezpiecze�stwa z link� asekuracyjn� (asekuracja przy zej�ciu do zagł�bie� przez 

dwie osoby) 

powinien znajdowa� si� na wyposa�eniu firmy serwisuj�cej obiekt. 

UWAGA: prace w zagł�bieniach mo�na wykonywa� tylko na polecenie pisemne wydane przez 

osoby koordynuj�ce i tylko w obecno�ci osoby asekuruj�cej. 
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4. INFORMACJA BIOZ 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 

KOLEJNO�� REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego przedstawiono w rozdziale II pkt.1.2. niniejszego 

projektu budowlanego. 

Kolejno�� realizacji poszczególnych obiektów przedstawiono w rozdziale II pkt.1.2. niniejszego 

projektu budowlanego. 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOG� STWARZA�

ZAGRO�ENIE BEZPIECZE�STWA I ZDROWIA LUDZI 

•••• Wykonywanie wykopów o bezpiecznym nachyleniu �cian o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,00m. 

−−−− wykop pod pompowni� z krat� koszow� (PK), 

−−−− wykop pod zbiornik oczyszczalni �cieków (ZB), 

−−−− wykop pod komor� technologiczn� (KT), 

•••• Roboty wykonywane przy u�yciu d�wigu  

−−−− posadowienie zbiornika oczyszczalni (ZB), 

−−−− monta� studzienek prefabrykowanych z kr�gów betonowych. 

•••• Prace wykonywane w zbiornikach 

−−−− monta� urz�dze� w pompowni z krat� koszow� (PK), 

−−−− monta� urz�dze� w zbiorniku oczyszczalni (ZB), 

−−−− monta� urz�dze� w komorze technologicznej (KT), 

•••• Roboty prowadzane przy monta�u ci��kich elementów, których masa przekracza 1 t 

−−−− posadowienie zbiornika oczyszczalni (ZB), 

−−−− monta� studzienek prefabrykowanych z kr�gów betonowych. 
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3. PRZEWIDYWANE ZAGRO�ENIA MOG�CE WYST�PI� PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

•••• Wykonywanie wykopów o gł�boko�ci wi�kszej ni� 3,0m. zaliczane jest do prac 

stwarzaj�cych szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia 

ludzi. Teren wokół wykopów nale�y zabezpieczy� barier� ochronn� i opatrzy� tablic�

ostrzegawcz� (Uwaga gł�bokie wykopy). Wszystkie wykopy b�d� wykonywane przy u�yciu 

koparki. 

•••• Posadowienie zbiorników technologicznych oraz prace monta�owe studzienek z kr�gów 

betonowych wykonywane b�dzie przy pomocy d�wigu samochodowego. Roboty 

wykonywane przy u�yciu d�wigów zaliczane s� do stwarzaj�cych szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi i nale�y je prowadzi� pod 

�cisłym nadzorem oraz zgodnie z przepisami BHP. 

•••• Prace w zbiornikach i studzienkach. Prace te zaliczane s� do stwarzaj�cych szczególnie 

wysokie ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. Nale�y je prowadzi�

pod �cisłym nadzorem, zgodnie z przepisami BHP. Podj�cie i prowadzenie prac mo�e 

nast�pi� jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia. Osoba wydaj�ca polecenie 

wykonania takiej pracy powinna sprawdzi�, czy przygotowania organizacyjne i techniczne 

zapewniaj� bezpiecze�stwo pracownikom podczas wykonywania pracy. W czasie 

wykonywania pracy nale�y zapewni� mo�liwo�� udzielenia pracownikowi natychmiastowej 

pierwszej pomocy w razie nagłej potrzeby lub wypadku. Prace nale�y prowadzi� zgodnie            

z Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze�nia 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy, Rozdział 6 (Prace szczególnie 

niebezpieczne), pkt. C. (Prace w zbiornikach, kanałach, wn�trzach urz�dze�

technologicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni�tych). 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA�U PRACOWNIKÓW 

•••• Wszystkie prace powinny by� wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych.  

•••• Pracownicy powinni posiada� aktualne przeszkolenia w zakresie BHP. 

•••• Przed przyst�pieniem do realizacji prac stwarzaj�cych szczególne niebezpiecze�stwo 

powinni zosta� dodatkowo pouczeni przez kierownika budowy o mo�liwych zagro�eniach i 

sposobie post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia. 

•••• Pracowników nale�y wyposa�y� w �rodki ochrony osobistej stosowne do wykonywanej 

pracy.  
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•••• Pracownicy powinni by� poinformowani, �e nie wolno im podejmowa� samowolnie �adnych 

prac stanowi�cych szczególne zagro�enie. 

•••• Do prac szczególnie niebezpiecznych nale�y wyznaczy� osob� nadzoruj�c�. 

•••• Prace szczególnie niebezpieczne mo�e wykonywa� osoba wyznaczona imiennie przez 

osob� nadzoruj�c� wykonywanie tych prac. 

5.  �RODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ�CE 

NIEBEZPIECZE�STWOM WYNIKAJ�CYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO�ENIA LUB W ICH 

S�SIEDZTWIE 

•••• Zapewnienie sprawnej komunikacji 

•••• Zapewnienie dostawy wody na teren budowy  

•••• Podł�czenie energii elektrycznej do placu budowy 

•••• Zapewnienie pomieszcze� socjalnych (w tym sanitariatu) i technicznych na czas budowy 

•••• Ogrodzenie placu budowy 

•••• Zabezpieczenie terenu wokół wykopów poprzez obwiedzenie ta�m� i opatrzenie tablic�

ostrzegawcz� (Uwaga gł�bokie wykopy). 

Prace nale�y prowadzi� zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Monta�owych, obowi�zuj�cymi przepisami BHP oraz z zaleceniami producentów 

materiałów budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. 
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5. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW 

BRAN�A TECHNOLOGICZNA 

L.p. Nazwa materiału Ilo�� j.m. Uwagi 

1 
Zbiornik PEHD – z komorami: retencyjn�, 
reaktora biologicznego i stabilizacji osadów     
z wyposa�eniem 

1 kpl. P.W. „EnEko” Gliwice 

2 
Pompownia �cieków z krat� koszow�                       
i wyposa�eniem Øwew.1500mm 

1 kpl. wg rys. 488/11-03-09 

3 
Komora technologiczna z kr�gów betonowych 
Øwew. 2500mm z przepływomierzem 
elektromagnetycznym  

1 kpl. wg rys. 488/11-03-11

4 
Studnia rozpr��na z kr�gów betonowych   
Øwew. 1000mm 

1 kpl. wg rys. 488/11-03-04 

5 
Studnia z zaworem zwrotnym z kr�gów 
betonowych Øwew. 1000mm  

1 kpl. wg rys. 488/11-03-13

6 
Wylot �cieków z kr�gów betonowych                
Øwew. 1000mm  

1 kpl. wg rys. 488/11-03-12

7 
Studnie kanalizacyjne z kr�gów betonowych 
Øwew.1000mm 

3 kpl. wg rys. 488/11-03-04 

8 Inne materiały wg potrzeb    

BRAN�A ELEKTRYCZNA 

Lista kablowa 

L.p.
Numer 

przewodu
Typ 

przewodu
Przekrój
[mm2] 

Trasa przewodu 
od 

Trasa przewodu  
do 

Długo��
[m] 

1 W00 YAKY 4x35 Zł�cze ZKP Skrzynka SZ 230 

2 W01 YAKY 4x35 Skrzynka SZ Szafa SZS 25 

3 W02 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP1 27 

4 W02a oryginalny  Skrzynka SP1 Pompa P1 - 

5 W03 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP1 27 

6 W03a oryginalny  Skrzynka SP1 Pompa P2 - 

7 W04 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS 
Poziom: LL1, LH1, 

LH1.1 
32 

8 W05  YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP2 23 

9 W05a oryginalny  Skrzynka SP2 Pompa PG - 

10 W06 YKY�o 3x1,5 Szafa  SZS Poziom: LL2, LH2 28 

11 W07 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP3 21 

12 W07a oryginalny  Skrzynka SP3 Mieszadło M - 

13 W08 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Poziom LL3, LH3, 26 
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LH3.1 

14 W09 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP4 15 

15 W09a oryginalny  Skrzynka SP4 Pompa PS - 

16 W10 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP4 15 

17 W10a oryginalny  Skrzynka SP4 Pompa PO - 

18 W11 YKY�o 2x1,5 Szafa  SZS Poziom: LH4 20 

19 W12 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP5 11 

20 W12a oryginalny  Skrzynka SP5 Dmuchawa DM1 - 

21 W13 YKY�o 4x1,5 Szafa  SZS Skrzynka SP5 11 

22 W13a oryginalny  Skrzynka SP5 Dmuchawa DM2 - 

23 W14 oryginalny  SZS Przepływomierz 11 

24 W15 YKY�o 3x1,5 SZS Lampy o�wietlenia 23 

Zestawienie materiałów 

L.p. Wyszczególnienie Oznaczenie Typ Dane tech. Ilo��

1 Obudowa (1000x750x300) SZS ART-107 
1000x750x300 

mm 
1 

2 
Fundament (1000x750x300) SZS F2-750 

1000x750x300 
mm 

1 

3 Wył�cznik główny Q1 IS-40/3 In=40A 1 

4 Ogranicznik przepi�� UO1 SPB-12-280/4 Klasa B+C 1 

5 Wył�cznik ró�nicowo-pr�dowy QR3 CFI6-40/4/003 
In=40A 
30mA 

1 

6 Wył�cznik instalacyjny F4 CLS6-B6/3 6A 1 

7 Wył�cznik instalacyjny F9 CLS6-B16/1 16A 1 

8 Wył�cznik instalacyjny F5, F6, F7, F8 CLS6-B6/1 6A 4 

9 Stycznik 
K25, K26, K35, 
K36, K37, K38, 

K44, K45 

Z-SCH 
230/25-40 

4 zw. 
25A 

8 

10 Wył�cznik silnikowy F12, F13, F16 Z-MS-6,3/3 4,0 – 6,3A 1 

11 Wył�cznik silnikowy 
F1, F15, F17, 

F19 
Z-MS-4/3 2,5-4,0A 1 

12 Wył�cznik silnikowy F16 Z-MS-2,5/3 1,6-2,5A 6 

13 Styki pomocnicze 
F12, F13, F14, 
F15, F16, F17, 

F18,F19 
Z-NHK  8 

14 Sterownik Mitsubishi ALPHA A1 AL2 -10MR-A 
230V AC, 
6 wej��, 
4 wyj�cia 

1 

15 Sterownik Mitsubishi ALPHA A2 AL2 -24MR-A 
230V AC, 
15 wej��, 
9 wyj�cia 

1 

16 
Przeł�cznik schodkowy I-0-II 

S25, S26, S35, 
S36, S37, S38, 

S44, S45 
Z-S/2WM 1 polowy 8 

17 Lampka pojedyncza zielona 
H25, H26, H35, 
H36, H37, H38 

H44, H45 
Z-EL/G230 230V AC/DC 8 

18 Lampka pojedyncza czerwona H48 Z-EL/R230 230V AC/DC 1 
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L.p. Wyszczególnienie Oznaczenie Typ Dane tech. Ilo��

19 Przeka�nik Relpol z gniazdem 

KO1, K25, K26, 
K35, K36, 

K37,K38,K44,K4
5,K47, 

K48,K53,K56,K6
1,K62 

R2-2012-23-
5230-WT 

Cewka 230V AC 15 

20 Sygnalizator poziomu podwójny 
KL1-KH1, 
KL2-KH2, 
KL3-KL3.1 

 Uz=12V DC 3 

21 Sygnalizator poziomu pojedynczy 
KH1.1, KH3, 

KH4 
 Uz=12V DC 3 

22 Zasilacz  ZN1 MDR-10-12 
230 /12  
800mA 

1 

23 Czujnik kolejno�ci i zaniku fazy PO1 CKF-B Uz=230V AC 1 

24 Gniazdko z bolcem GN1, GN2 ETI  T-2P+Z 10/16A 2 

25 Transformator sieciowy TR10 PSS 30 230/24V 1 

26 Termostat T8 KTO  1 

27 Grzałka do szafy G8 I-ALFASHT 30W 1 

28 

Kolumna sygnalizacyjna: 
-moduł podstawowy 
-moduł �wiatła pulsuj�cego 
-k�townik mocuj�cy 
-�arówka 

H49  
-SL-B 

-SL-BL230-R 
-SL-FW 

-SL-L230 

  
1 
1 
1 
1 

29 Zł�czki przelotowe 2-przewodowe  ZDU 2.5 2.5 mm2 50 

30 
Zł�czki przelotowe 2-przewodowe 
do przewodów ochronnych 

 ZDU 2.5 2.5 mm2 10 

31 Szyny monta�owe grube  DIN 2000 [mm] 3 

32 Korytka kablowe  KL25/60 1500 [mm] 3 

33 Słup Elektromonta�  S-60 6 m 1 

34 
Wysi�gnik 1- ramienny 
Elektromonta�

 ST/6k/1r/W1 W=1 m 1 

35 Fundament Elektromonta�  F- 150  1 

36 Elementy �rubowe do F- 150    1 kpl. 

37 Zł�cze słupowe IZK/2- bezp.    1 

38 
Energooszcz�dna oprawa 
o�wietleniowa  

 ESL702P  1 

40 Kabel do słupa  
YKY�o 3x 1,5 

mm
2  30 m 

41 Rura Arot A75  Ø100  10 m 

42 Moduł telemetryczny  
Inventia MT-

304 
 1 
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6. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH 

1. Gmina Baborów, ul. D�browszczaków 2a, 48-120 Baborów   

2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce 

3. Agencja Nieruchomo�ci Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole  

4. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o., ul. Zatorze 2, 48-130 Kietrz 

5. P.W. EnEko Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice 


