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OPIS TECHNICZNY 
DDOO  PPRROOJJEEKKTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150m
3
 z infrastrukturą towarzyszącą  

na terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach  

11  DDAANNEE  OOGGÓÓLLNNEE  

1.1 INWESTOR, UŻYTKOWNIK 

Inwestor Średzka Woda Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska 

 

Użytkownik j.w 

1.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław 

1.3 ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 Budowlana (konstrukcje)     mgr inż. Wacław Pomiećko 

 technologia uzdatniania wody, instalacje sanitarne i sieci wodociągowe  i kanalizacyjne  

     mgr. inż. Lucyna Majek 

 Instalacje elektryczne i AKPiA    inż. Adam Różycki 

 

1.4 PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA 

 Umowa Nr DT/15/2017 z dnia 23-08-2017; 

 Uchwała Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu wsi Cesarzowice 

 Decyzja Starosty Średzkiego dot. pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z 

wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzenia popłuczyn– pismo 

ŚiR.6341.43.16.3.2012.2013 z dnia 14-lutego 2013r 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397  

z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami. 

 Ustalenia z Użytkownikiem; 
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 Analizy fizyko-chemiczne wody dostarczone przez Zamawiającego; 

 Podkłady mapowe w skali 1:500; 

 Materiały archiwalne; 

 Materiały i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej; 

 Literatura, normy i normatywy. 

1.5 NAZWA I POŁOŻENIE INWESTYCJI 

Nazwa Inwestycji : Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na 

terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach 

 

Projektowany obiekt zaprojektowany został na terenie istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Cesarzowice  

Lokalizacja Inwestycji – Stacja Uzdatniania Wody, Cesarzowice, gm. Środa Śląska działki o 

numerach ewidencyjnych 159/1, 159/3, obręb 0003 Cesarzowice, gmina 021804_5 Środa Śląska 

 

Nr ew. Własność / użytkownik wieczysty Adres 

159/1 

 

Średzka Woda Sp. z o.o 

 

Gmina Środa Śląska 

 ul. Sikorskiego 43,  

55-300 Środa Śląska 

ul. Wolności 5 

55-300 Środa Śląska 

159/3 

 

Średzka Woda Sp. z o.o 

 

Gmina Środa Śląska 

ul. Sikorskiego 43,  

55-300 Środa Śląska 

ul. Wolności 5 

55-300 Środa Śląska 

1.6 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

1.6.1 WSKAZANIE PRZEPISÓW  PRAWA W OPARCIU O KTÓRE 

DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

1. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cearzowice na 

obszar projektowanej Inwestycji polegającej na przebudowie „Budowa zbiornika 

wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji Uzdatniania w 

Cesarzowicach” zatwierdzonego uchwałą  Nr XIX/153/12 Rady Miejskiej w Środzie 

Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania terenu wsi Cesarzowice 

2. . Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. (Dz. U. z 2015 poz. 1422 r.) odniesienia szczegółowe do przepisu: 

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki 

 Rozdział 1, Usytuowanie budynku § 13.1. 
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1.6.2 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

Zakres Inwestycji obejmuje w całości 159/1 i część dzialki 159/3 w granicach ogrodzenia SUW - 

obręb 0003 Cesarzowice, gmina 021804_5 Środa Śląska. 

 

Na planie zagospodarowania przedstawiono w formie graficznej zakres oddziaływania Inwestycji 

oznaczony na planie zagospodarowania terenu linią kropka –kreska 

Powierzchnia   w granicach oddziaływania  dz. 159/3, część dzialki 159/1 

 0,2317 ha  

PPRROOJJEEKKTT  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  TTEERREENNUU  

1.7 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

Przedmiotem niniejszej Inwestycji jest „Budowa zbiornika wody czystej o Vu=150m3 z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Stacji Uzdatniania w Cesarzowicach” 

Zakres opracowania obejmuje: 

I. Budowę zbiornika dwukomorowego żelbetowego wody czystej o Vu=150m3  

II. Budowę nowych rurociągów międzyobiektowych na terenie SUW a w szczególności: 

o Rurociągu wody surowej od studni ujęciowych do 

budynku SUW 

o Rurociągu ssącego wody czystej od nowo projektowanego 

zbiornika do budynku SUW 

o Rurociągu zasilającego nowo projektowany zbiornik od 

budynku SUW do zbiornika 

o Kanału wód przelewowych z nowo projektowanego 

zbiornika do istniejacego kanału wód zużytych  

III. Budowa nowych linii kablowych z istniejącej rozdzielni w budynku SUW  

o do projektowanego zbiornika wody czystej; 

o do istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2; 

IV. Rozbudowa instalacji automatyki SUW  

V. Rozbiórkę istniejących dwóch zbiorników wody czystej.  

Całe zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę zaopatrzenia w wodę mieszkańców 

miejscowości Gminy Środa Śląska a w szczególności Cesarzowice w wodę pitną spełniającą 

warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. 

1.8 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Stacja uzdatniania w Cesarzowicach została zaprojektowana i wybudowana w latach 90-tych 

ubiegłego wieku. Ujęcie wody składa się z dwóch studni pracujących jednocześnie o łącznych 

zasobach 57 m
3
/h, współpracujących ze stacją uzdatniania o wydajności. Qmax h= 54 m

3
/h zgodnie 

z Decyzją Starost Średzkiego dot. pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód 

w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzenia popłuczyn– pismo 

ŚiR.6341.43.16.3.2012.2013 z dnia 14-lutego 2013r 

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujeciwm wody oraz infrastruktura towarzysząca znajduje się na 

działkach 159/1 i 153/3. 
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Obecnie na terenie SUW Cesarzowice znajdują się następujące obiekty : 

  budynek SUW, w którym znajdują się wszystkie urządzenia technologiczne służące do 

uzdatniania wody i dystrybucji wody na sieć wodociągową, 

 Dwa zbiorniki wody czystej poj. V2x50m
3
- stalowe poziome obsypane ziemią 

 odstojnik popłuczyn 

 Neutralizator ścieków z chlorowni 

Urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku SUW: 

 Aerator ciśnieniowy, 

 Filtry ciśnieniowe pionowe 1400 – 2szt. 

 Pompy sieciowe N=3x 7.5kW o wydajności sumarycznej Q≈78 m
3
/h 

 Pompa płuczaca 

 Dmuchawa powietrza 

 Spręzarka do napowietrzania wody 

 chlorator 

Układ hydrauliczny i technologiczny.  

 Stacja uzdatniania pracuje w układzie jednostopniowego podnoszenia ciśnienia, ze studni 

woda podawana jest na ciśnieniowe urządzenia uzdatniające, po czym gromadzona w zbiornikach 

wody czystej, skąd czerpana pompami sieciowymi i tłoczona do sieci. 

 Woda z ujęcia w Cesarzowicach charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza i 

manganu. Pozostałe wskaźniki fizykochemiczne są w normie. 

Układ technologiczny: jest następujący : studnie  napowietrzanie ciśnieniowe (aerator) 

filtracja jednostopniowa  dezynfekcja zbiorniki wody czystej pompownia sieciowa. 

 

Ocena efektywności uzdatniani.  

 Efekty uzdatniania w istniejącym układzie technologicznym w zakresie usuwania 

podstawowych zanieczyszczeń zadawalające. Istniejący układ technologiczny jednostopniowej 

filtracji gwarantuje skuteczne oczyszczanie ujmowanej wody. 

 

Ocena stanu technicznego obiektów i urządzeń.  

 Urządzenia stacji są dość dobrym stanie , natomiast zbiornik wody czystej oraz sieci 

międzyobiektowe są wyeksploatowane i kwalifikuje się je do przebudowy  

 

1.9 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W obszarze objętym inwestycją zaprojektowano  

I. Budowę zbiornika dwukomorowego żelbetowego wody czystej  

II. Budowę nowych rurociągów międzyobiektowych na terenie SUW a w szczególności: 

o Rurociagu wody Surowej od studni ujęciowych do 

budynku SUW 110 

o Rurociagu ssącego wody czystej od nowo projektowanego 

zbiornika do budynku SUW 225 i 160 

o Rurociągu zasilającego nowo projektowany zbiornik od 

budynku SUW do zbiornika 110 
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o Kanału wód przelewowych z nowo projektowanego 

zbiornika do istniejącego kanału wód zużytych 160 i 200 

III. Budowę nowych linii kablowych z istniejącej rozdzielni w budynku SUW  

o do projektowanego zbiornika wody czystej; 

o do istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2; 

IV. Rozbiórkę istniejących dwóch zbiorników wody czystej.  

 

1.10 OGRODZENIE TERENU 

1.10.1 OGRODZENIE SUW I UJECIA WODYI 

Istniejące ogrodzenie wykonane jest z siatki stalowej plecionej o wysokości 180 cm na 

słupkach stalowych osadzonych w fundamencie ciągłym. W ogrodzeniu zamontowana jest brama 

wjazdowa stalowa dwuskrzydłowa z furtką stalową. Stan elementów ogrodzenia jest bardzo 

dobry. Długość istniejącego ogrodzenia wynosi około 194,6 m wraz z bramą.  

 

W ramach Inwestycji nie projektuje się wykonanie nowego ogrodzenia. 

1.11 ZIELEŃ 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy z powierzchni przeznaczonej pod 

budowę nowych obiektów i sieci zdjąć warstwę humusu. Odłożoną ziemię zasiloną nawozem 

mineralnym należy wykorzystać ponownie. Po zakończeniu prac przewiduje się uporządkowanie 

terenu, zahumusowanie w miejscach prowadzonych prac ziemnych oraz obsianie terenu trawą. 

Teren poza projektowanymi drogami oraz obiektami należy obsiać trawą. 

Nie przewiduje się dokonania nowych nasadzeń drzew i krzewów. 
 

1.12 UKŁAD KOMUNIKACYJNY NA TERENIE SUW I  UJĘCIA 

WODY 

Nie projektuje się na terenie Inwestycji nowego układu komunikacyjnego.  

Po wykonanych pracach ziemnych w obrębie istniejącej drogi szutrowej należy ją 

odtworzyć.  
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1.13 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS 

1.13.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS POWIERZCHNI 

ISTNIEJĄCYCH 

Lp. Opis terenu Powierzchnia 

1 Powierzchnia działki nr 159/1 1740 ha 

2 Wygrodzona powierzchnia działki 159/1 ~1620 m
2
 

3 Powierzchnia działki nr 159/3 1000m
2
 

4 Wygrodzona powierzchnia działki 159/3 ~1000 m
2
 

 Powierzchnia ogrodzona SUW 2620,0 m
2
 

5  Powierzchnia zabudowy budynku technologicznego 142,0 m
2
 

6 Powierzchnia zabudowy zbiorników wody czystej 172,0 m
2
 

7 Powierzchnia zabudowy odstojnika popłuczyn 19,0 m
2
 

8 Powierzchnia zabudowy studni nr I  2,54 

8 Powierzchnia zabudowy studni nr II  2,54 

 Razem powierzchnia zabudowy 338,08 m
2
 

9 Powierzchnia dróg i placów  626,78 

10 Powierzchnia terenu biologicznie czynnego   1827,14 (~69,73%) 

11 Wskaźnik zabudowy 0,13 

1.13.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – BILANS POWIERZCHNI 

PROJEKTOWANYCH 

 

Jedynym projektowanym obiektem będzie dwukomorowy zbiornik wody czystej okagły w rzucie 

żelbetowy. Istniejace zbiorniki zostaną rozebrane a teren zniwelowany i obsiany trawą.. 

 

Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika    52 m
2
 

Kubatura          295,0 m
3 

 

Powierzchnia ogrodzona    2620,0 m
2
- bez zmian 

Powierzchnia zabudowy            218,08 m
2
 

Powierzchnia utwardzona         626,78 m
2
- bez zmian 

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego   1775,14 m
2 
 (~68 %) 

Wskaźnik zabudowy            0,08 

Po zrealizowaniu Inwestycji : 

Powierzchnia zbudowy zmniejszy się o 120m
2
 

Zmniejszy się również powierzchnia terenu biologicznie czynnego , gdyż istniejące zbiorniki 

obsypane były ziemia a utworzony nasyp obsiany był trawą.  
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1.13.3 ZGODNOŚĆ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI Z ZAPISAMI MPZ 

Projektowana Inwestycja położona jest w obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Uchwałą NR XIX/153/12 Rady 

Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku .. 

• działki nr 159/1 i 159/3 położone sana terenie wodociągów [1W], 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1W ustala się następujące przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny infrastruktury technicznej - wodociągi; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zieleni urządzonej. 

 
2. Dla terenów 1W obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego dla strefy „OW” obserwacji archeologicznej; 
3. Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległości 1,5m od granicy z sąsiednią działką 

budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy. 
Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - granice 
nieruchomości zapewniają zagospodarowanie zgodne z planem. 

 

 

1.13.4 STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Dla terenów 1W obowiązują zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego dla strefy „OW” obserwacji archeologicznej; 

1. Dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie 
ratowniczych badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Zasady ochrony zabytków archeologicznych i prowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych oraz zgłoszenia i prowadzenia prac ziemnych określają przepisy ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

3. Obszar objęty strefą ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych „OW" jest 
równoznaczny z obszarem objętym ewidencją zabytków. 

 

1.13.5 OBSZAR TERENU GÓRNICZEGO 

Obszar objęty Inwestycją nie znajduje się w granicach terenu z udokumentowanym złożem 

kopalin. 

1.13.6 INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH 

ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA 

ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 

Inwestycja nie przewiduje żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych robót budowlanych i ich otoczenia. 

Obszar oddziaływania projektowanej Inwestycji mieści się w całości na działce, na której 

został zaprojektowany. 

 

Oddziaływanie bezpośrednie na środowisko ujawni się jedynie w fazie realizacji 

przedsięwzięcia i będzie miało charakter krótkotrwały. Zasięg oddziaływania będzie miał 

charakter lokalny, nie przekroczy granic przedmiotowych działek. Przedsięwzięcie nie będzie 

oddziaływać na zdrowie ludzi. W trakcie eksploatacji ujęć wody oraz sieci związanych z obsługą 

SUW nie wystąpi emisja substancji negatywnie oddziaływujących na środowisko a w 
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szczególności na glebę, wody gruntowe i powierzchniowe, które wymagałyby specjalnych 

rozwiązań ochronnych. 

W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 

przypowierzchniowego przewiduje się poprzez prowadzenie robót w pełni sprawnymi, 

zabezpieczonymi przed przeciekami z układów napędowych i jezdnych maszynami budowlanymi 

i pojazdami transportowymi. 

W celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko wszystkie maszyny budowlane i 

pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie. Należy dbać o właściwą eksploatację i 

konserwację maszyn budowlanych i środków transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i 

wód płynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych 

spowodowane awarią sprzętu budowlanego, samochodów, itp. natychmiast będą usuwane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późniejszymi 

zmianami) przedmiotowa Inwestycja w w/w zakresie prowadzenia robót nie kwalifikuje się do 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia. W pobliskim sąsiedztwie Inwestycji nie występują okazy przyrody 

chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie. W pobliskim sąsiedztwie 

Inwestycji brak jest osobliwości natury lub okazów przyrody nieożywionej wpisanych w listę 

pomników przyrody. Teren planowanej Inwestycji nie jest położony na obszarze bezpośrednio 

wchodzącym w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, w związku z tym realizacja 

przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. 

 

1.14 SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BUDOWY NOWYCH 

OBIEKTÓW 

 

Budowa nowych obiektów na terenie SUW Cesarzowice  musi być prowadzona przy 

jednoczesnym utrzymaniu ciągłości dostaw wody do sieci, o jakości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami prawa – maksymalne przerwy w dostawach wody nie mogą 

wynosić dłużej niż 4 godziny i każdorazowo muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 

Przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi Inwestorowi 

(Zamawiającemu) do akceptacji stosowny harmonogram realizacji oraz przerw w dostawach 

wody wraz z procedurami postępowania. 

Wymaganie to wywołuje konieczność prowadzenia prac w ściśle określonej kolejności. Niektóre 

prace, np. przepięcia projektowanego układu (czy też rurociągów tymczasowych), z istniejącymi 

rurociągami powinny być wykonywane w trybie awaryjnym, aby do minimum ograniczyć przerwy 

w dostawie wody. 

Realizacja Inwestycji powinna być poprzedzona opracowaniem szczegółowego harmonogramu 

robót, uwzględniającego zakres wszystkich rozwiązań branżowych 
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22  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  WWAARRUUNNKKÓÓWW  

GGEEOOTTEECCHHNNIICCZZNNYYCCHH  
„Opinia geotechniczna” ustalająca warunki posadawiania projektowanego zbiornika wody czystej  

wykonana została w listopadzie 2017r przez firme GeoJust z Wrocławia. 

Celem opracowania było ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania 

projektowanego zbiornika wody czystej, który zostanie zlokalizowany na działce nr 159/1, 

położonej na terenie stacji uzdatniania wody w Cesarzowicach, gmina Środa Śląska, 

województwo dolnośląskie. 

W opinii określono przydatność gruntów występujących w podłożu na potrzeby 

budownictwa oraz wskazano kategorię geotechniczną projektowanego obiektu. 

2.1 PODSTAWA PRAWNA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Podstawę prawną opracowania stanowią: 

[1]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1332). 

[2]. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

Do opracowania opinii i dokumentacji wykorzystano: 

Polskie normy: 

[3]. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

[4]. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

[5] . PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

[6]. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady 

ogólne. 

[7]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 

[8]. PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis. 

[9]. PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[10]. PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012 Badania geotechniczne - Oznaczanie i 

klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania. 

Literaturę specjalistyczną i publikacje naukowe: 

[11]. Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 2002. 

[12]. Wiłun Z.: Zarys geotechniki, WKiŁ, Warszawa 1987, 2000. 
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[13]. Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne 

według Eurokodu 7 - Poradnik, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2011. 

Mapy i atlasy: 

[14]. Gizler H., Winnicka G.: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1: 50 

000, arkusz Środa Śląska, z objaśnieniami. Instytut Geologiczny. 

Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1978. 

[15]. Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami, [w:] System przetwarzania 

danych Państwowej Służby Hydrologicznej [online], [dostęp: 2 listopada 

2017 r.], dostępny w Internecie: http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/. 

[16]. Mapa zagrożenia powodziowego i mapa ryzyka powodziowego, [w:] ISOK. 

Informatyczny System Osłony Kraju [online], [dostęp: 2 listopada 2017 

r.], dostępny w Internecie: http://mapy.isok.gov.pl/imap/. 

[17]. Mapa zasadnicza w skali 1: 500, z zaznaczonym obrysem projektowanego 

obiektu. z zaznaczoną lokalizacją punktów badawczych. 

2.2 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę nadziemnego zbiornika 

wody surowej o średnicy ok. 8 m, wysokości 5,0 m i powierzchni ok. 50,5 m
2
. Zakłada się 

posadowienie na głębokości ok. 0,6 m p.p.t. na podsypce piaskowo-żwirowej zagęszczonej 

do ID=70% o miąższości ok. 0,4 m. 

2.3 POŁOŻENIE, MORFOLOGIA, CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

TERENU BADAŃ 

Projektowany obiekt zostanie zlokalizowany na działce nr 159/1, położonej na 

terenie stacji uzdatniania wody, we wschodnim krańcu wsi Cesarzowice, gmina Środa 

Śląska, powiat średzki, województwo dolnośląskie. 

Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego [11] teren inwestycji 

znajduje się w granicach mikroregionu Wysoczyzny Średzkiej, który stanowi fragment 

makroregionu Niziny Śląskiej. 

Pod względem geomorfologicznym rejon ten należy do rozległej powierzchni 

erozyjno-denudacyjnej, związanej z plejstoceńską równiną wodnolodowcową. 

Powierzchnia terenu w miejscu inwestycji jest płaska, wyniesiona ok. 153 m n.p.m. 

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się trawnik i wał ziemny 

otaczający istniejące zbiorniki. 

2.4  OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 

  BADANIA POLOWE 

Przed przystąpieniem do geotechnicznych badań polowych zapoznano się z planem 

projektem zagospodarowania terenu [17] oraz informacją o założeniach konstrukcyjnych 

http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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obiektu przekazaną przez Zleceniodawcę. Przeanalizowano istniejące materiały archiwalne 

[14] i przeprowadzono wizję terenu. 

Lokalizacja i głębokość punktu badawczego została określona przez Zleceniodawcę 

-projektanta inwestycji. Założono, że podłoże zostanie rozpoznane w 1 punkcie do 

głębokości 6,0 m, zlokalizowanym w centrum projektowanego zbiornika 

Badania polowe przeprowadzono w dniu 27 października 2017 r. Punkt badawczy 

wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych nawiązanych do istniejących 

szczegółów terenowych, w oparciu o mapę zasadniczą [17] otrzymaną od Zleceniodawcy. 

Na etapie wykonywania badań Zleceniodawca nie dysponował mapą zasadniczą z 

naniesionymi punktami wysokościowymi. Przybliżoną rzędną otworu obliczono z 

interpolacji poziomic zaznaczonych na mapie topograficznej w skali 1 :10 000. Lokalizację 

punktu badawczego przedstawiono na „Mapie dokumentacyjnej” (zał. nr 1). 

Zgodnie z założeniami wykonano łącznie 6 mb wierceń geotechnicznych za pomocą 

wiertnicy hydraulicznej typu „WH” na podwoziu samochodowym, świdrami spiralnymi o 

średnicy 110 mm. 

W trakcie wykonywania otworów na bieżąco prowadzono badania makroskopowe 

gruntów w celu ich opisu i klasyfikacji wg norm [8][9][10] oraz obserwacje 

hydrogeologiczne zmierzające do ustalenia poziomu wody gruntowej. Z otworu pobrano 

próbki gruntu kategorii „B” wg PN-EN 1997-2 [7], do dalszych badań laboratoryjnych. 

Po zakończeniu badań otwory zlikwidowano, zasypując je urobkiem z ubiciem, 

zgodnie z ich profilem geologicznym. 

BADANIA LABORATORYJNE 

Pobrane próbki gruntu przekazano do laboratorium firmy „Geotest, Laboratorium 

Mechaniki Gruntów”, ul. Poznańska 21-23, 53-631 Wrocław. 

Badania laboratoryjne wykonywano wg wytycznych normy PN-B-04481:1988. 

Badania objęły oznaczenie wilgotności naturalnej, granic plastyczności i płynności gruntów 

drobnoziarnistych (spoistych), na podstawie których obliczono wskaźnik konsystencji. 

Granice Atterberga wyznaczono metodą Casagrande’a. 

KAMERALNE PRACE DOKUMENTACYJNE 

Wyniki prac terenowych opracowano kameralnie sporządzając niniejszy tekst i 

załączniki graficzne. Na podstawie genezy, litologii i wartości wiodących parametrów 

geotechnicznych (wskaźnika konsystencji), ustalonych w badaniach polowych i 

laboratoryjnych, grunty występujące w podłożu podzielono na warstwy geotechniczne. 

Profil wykonanego otworu przedstawiono na „Karcie dokumentacyjnej otworu 

geotechnicznego” (zał. nr 2). 

Parametry geotechniczne poszczególnych warstw (wilgotność naturalna, gęstość 

objętościowa, spójność, kąt tarcia wewnętrznego, edometryczny moduł ściśliwości 

pierwotnej i moduł odkształcenia pierwotnego) wyprowadzono metodą „doświadczenia 

porównywalnego” [13], na podstawie korelacji zamieszczonych w normie PN-B-
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03020:1981 [4] i literaturze [12], z wartości stopnia plastyczności lub wyznaczono 

bezpośrednio w badaniach laboratoryjnych 

2.5  WYNIKI PRAC TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH 

BUDOWA GEOLOGICZNA 

Na podstawie wyników przeprowadzonych wierceń oraz analizy dostępnych 

materiałów archiwalnych [14] ustalono, że do głębokości 2,0 m podłoże terenu badań 

budują osady eoliczne – lessopodobne pyły z iłem [gliny pylaste], pod którymi zalegają 

osady trzeciorzędowe : piaski z iłem [piaski gliniaste], które od głębokości 4,3 m 

przechodzą w iły z pyłem [gliny pylaste zwięzłe]. 

WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Oznaczenie i klasyfikację gruntów wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 

14688 [8][9][10], w oparciu o analizę makroskopową i badania laboratoryjne. Na kartach 

otworów, w nawiasach kwadratowych podano również symbole gruntów według wycofanej 

normy PN-B-02480:1986 [3]. 

Na podstawie genezy, litologii i konsystencji gruntu wydzielono cztery warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa Mg 

Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane - humus z okruchami cegieł, 

barwy brązowej. 

Występują na całej powierzchni badanego terenu, tworząc ciągłą warstwę o 

miąższości ok. 0,6 m. Są to grunty powstałe w sposób niekontrolowany, charakteryzujące 

się dużym zróżnicowaniem składu i stanu w profilu pionowym i poziomym. 

Nasypy niekontrolowane nie nadają się do bezpośredniego posadawiania. 

Warstwa C2 

Czwartorzędowe osady eoliczne (lessopodobne) - pyły z piaskiem i iłem [gliny 

pylaste], barwy brązowej i szarej, wilgotne. 

Wskaźnik konsystencji określono na podstawie badań makroskopowych i 

laboratoryjnych na plastyczny, wraz z głębokością przechodzący w plastyczny na granicy 

twardoplastycznego, od IC=0,65 do IC=0,75 (IL=0,35 – 0,25). Do charakterystyki warstwy i 

wyprowadzenia parametrów geotechnicznych przyjęto średni wskaźnik konsystencji – 

IC=0,70 (IL=0,30). 

Grunty warstwy C2 występują bezpośrednio pod nasypami, do głębokości 2,0 m. 

Warstwa B3 
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Trzeciorzędowe osady rzeczne - piaski z iłem [piaski gliniaste], barwy 

szaropopielatej, wilgotne i mało wilgotne. 

Wskaźnik konsystencji określono na podstawie badań makroskopowych i 

laboratoryjnych na twardoplastyczny, od IC=0,80 do IC=0,95 (IL=0,20 – 0,05). Do 

charakterystyki warstwy i wyprowadzenia parametrów geotechnicznych przyjęto wskaźnik 

konsystencji mniej korzystny – IC=0,80 (IL=0,20). 

Grunty warstwy B3 występują w przelocie od 2,0 do 4,3 m 

Trzeciorzędowe (mioceńskie) osady jeziorne - iły z pyłem [gliny pylaste zwięzłe, 

barwy szarozielonobrązowej, wilgotne i mało wilgotne. 

Wskaźnik konsystencji określono na podstawie badań makroskopowych na 

twardoplastyczny na granicy zwartego, IC=1,00 (IL=0,00). 

Grunty warstwy B4 występują od głębokości 4,3 m i do osiągniętej głębokości 6,0 m 

nie zostały przewiercone. 

 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 

W podłożu terenu inwestycji woda gruntowa występuje w postaci lokalnych sączeń. 

Na głębokości 2,0 m nawiercono sączenie o dużej intensywności, powodujące zalewanie 

otworu, natomiast na głębokości 4,3 m występowało sączenie o niewielkiej wydajności. 

Prace terenowe prowadzono w okresie o wysokiej sumie opadów. W czasie 

długotrwałej suszy sączenia mogą zanikać. 

Z analizy materiałów kartograficznych [15][16] wynika, że teren badań nie podlega 

podtopieniom wodami gruntowymi i zalewom wód powierzchniowych. 

2.6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO I 

OCENA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW WYSTĘPUJĄCYCH W PODŁOŻU NA 

POTRZEBY BUDOWNICTWA 

W podłożu omawianej inwestycji występują grunty drobnoziarniste o konsystencji 

od plastycznej do zwartej. Grunty o konsystencji plastycznej występują do głębokości 2,0 m 

i charakteryzują się obniżoną nośnością. Poniżej zalegają grunty o korzystnych parametrach 

geotechnicznych. Woda gruntowa występuje w postaci lokalnych sączeń, poniżej 

projektowanej głębokości posadawiania. Warunki gruntowe można zaliczyć do prostych. 

Realizacja projektowanej inwestycji związana będzie z wykonywaniem płytkich 

wykopów fundamentowych do głębokości 1,2 m. Proponuje się zaliczenie omawianej 

inwestycji do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych [2]. 

Warunki gruntowo-wodne terenu badań są korzystne do posadawiania projektowanego 

obiektu 
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33  ZZAAGGAADDNNIIEENNIIAA  OOCCHHRROONNYY  

PPRRZZEECCIIWWPPOOŻŻAARROOWWEEJJ  
 

Nie dotyczy – Projektowany zbiornik wody czystej oraz obiekty liniowe 

44  CCHHAARRAAKKTTEERRYYSSTTYYKKAA  EENNEERRGGEETTYYCCZZNNAA  OOBBIIEEKKTTUU  
 

Nie dotyczy – projektowany zbiornik wody czystej oraz obiekty liniowe 

55  DDAANNEE  TTEECCHHNNIICCZZNNEE  OOBBIIEEKKTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

CCHHAARRAAKKTTEERRYYZZUUJJĄĄCCEE  WWPPŁŁYYWW  OOBBIIEEKKTTUU  BBUUDDOOWWLLAANNEEGGOO  

NNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  II  JJEEGGOO  WWYYKKOORRZZYYSSTTYYWWAANNIIEE  OORRAAZZ  NNAA  

ZZDDRROOWWIIEE  LLUUDDZZII  II  OOBBIIEEKKTTYY  SSĄĄSSIIEEDDNNIIEE..  

1. Zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzenia ścieków 

Obiekt liniowy - Nie dotyczy 

 

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych z 

podaniem ich rodzaju i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 

Obiekt techniczny zbiornik wody czystej  - Nie dotyczy 

 

3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W trakcie budowy obiektu powstaną odpady z materiałów budowlanych.  

W trakcie eksploatacji ujęcia nie będą powstawać odpady. 

W trakcie budowy obiektu powstaną: 

1. odpady materiałów budowlanych i elementów budowlanych: 

 kod 17 

01 01 odpady betonu; nie jest to odpad niebezpieczny. Zostanie po zakończeniu budowy 

odwieziony do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez 

jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania 

odpadami.. 

 kod 17 

02 03 tworzywa sztuczne; nie są to odpady niebezpieczne. Zostaną po zakończeniu 

budowy odwiezione do uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub 

unieszkodliwiania przez jednostki transportu posiadające stosowne decyzje w zakresie 

gospodarowania odpadami. 

2. gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04. 

Powstałe odpady nie stanowią zagrożenia dla środowiska w przypadku właściwego wtórnego 

wykorzystania i składowania. 

Wszystkie rodzaje odpadów z terenu budowy sieci wodociagowej będą odwożone do 

uprawnionych podmiotów w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez jednostki transportu 

posiadające stosowne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 
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4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań a także promieniowania w 

szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 

 

Nie przewiduje się wzrostu emisji hałasu w stosunku do istniejącego. 

Rodzaj zastosowanych materiałów do budowy wodociągu i ich zasięg oddziaływania nie 

spowoduje emisji promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego 

i innych zakłóceń 

 

5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 
 

 Projektowany obiekt zbiornik oraz sieci  wytrasowano na terenie istniejącej SUW 

większości zagospodarowanym zielenią w postaci niskiej zieleni. -realizacja inwestycji nie 

przewiduje wycinki drzew. 

W zasięgu oddziaływania przedmiotowej Inwestycji nie występują obiekty przyrody 

podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.). Z uwagi na 

charakter przedsięwzięcia, jego zakres i skalę oraz położenie poza obszarami objętymi ochroną, 

przedsięwzięcie nie będzie niekorzystnie oddziaływać na te obszary. W pobliżu planowanego 

przedsięwzięcia nie występują obszary Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie 

negatywnie na przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, jak również integralność i spójność 

sieci Natura 2000. 

W trakcie eksploatacji ujęcia i wodociągu nie wystąpi emisja substancji negatywnie 

oddziaływujących na środowisko a w szczególności na glebę, wody gruntowe i powierzchniowe, 

które wymagałyby specjalnych rozwiązań ochronnych.  

Oddziaływanie bezpośrednie na środowisko ujawni się jedynie w fazie realizacji 

przedsięwzięcia. Zasięg oddziaływania nie przekroczy granic działek objętych inwestycją, przy 

czym oddziaływanie na powierzchnię terenu w fazie realizacji należy zaliczyć do krótkotrwałych. 

 W trakcie realizacji Inwestycji zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego 

przypowierzchniowego przewiduje się poprzez prowadzenie robót w pełni sprawnym, 

zabezpieczonym przed przeciekami z układów napędowych i jezdnych maszyn budowlanych i 

pojazdów transportowych. 

W celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko wszystkie maszyny budowlane i 

pojazdy mechaniczne muszą być sprawne technicznie. Należy dbać o właściwą eksploatację i 

konserwację maszyn budowlanych i środków transportu, aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemi i 

wód płynami eksploatacyjnymi. Ewentualne awaryjne wycieki substancji ropopochodnych 

spowodowane awarią sprzętu budowlanego, samochodów, itp. natychmiast będą usuwane. 

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać 

na środowisko.  
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AANNAALLIIZZAA  MMOOŻŻLLIIWWOOŚŚCCII  RRAACCJJOONNAALLNNEEGGOO  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  

WWYYSSOOKKOO  EEFFEEKKTTYYWWNNYYCCHH  SSYYSSTTEEMMÓÓWW  AALLTTEERRNNAATTYYWWNNYYCCHH  

ZZAAOOPPAATTRRZZEENNIIAA  WW  EENNEERRGGIIĘĘ  II  CCIIEEPPŁŁOO,,  DDOO  KKTTÓÓRRYYCCHH  ZZAALLIICCZZAA  

SSIIĘĘ  ZZDDEECCEENNTTRRAALLIIZZOOWWAANNEE  SSYYSSTTEEMMYY  DDOOSSTTAAWWYY  EENNEERRGGIIII  

OOPPAARRTTEE  NNAA  EENNEERRGGIIII  ZZEE  ŹŹRRÓÓDDEEŁŁ  OODDNNAAWWIIAALLNNYYCCHH,,  

KKOOGGEENNEERRAACCJJĘĘ,,  OOGGRRZZEEWWAANNIIEE  LLUUBB  CCHHŁŁOODDZZEENNIIEE  LLOOKKAALLNNEE  LLUUBB  

BBLLOOKKOOWWEE..  
Nie dotyczy 

Nie przeprowadzono analizy możliwości racjonalnego wykorzystania, ze względu  

 rodzaj projektowanego obiektu – zbiornik wody czystej,  

 brak zapotrzebowanie na energią elektryczną  

 dostępność wyłącznie energii elektrycznej w rejonie projektowanego obiektu oraz 

 bezobsługowość obiektu  

oraz brak dostępnych technicznie, środowiskowych i ekonomicznych możliwości, zastosowania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza 

się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, 

kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się 

całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych. 
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CCZZĘĘŚŚĆĆ  KKOONNSSTTRRUUKKCCYYJJNNOO  BBUUDDOOWWLLAANNAA    

5.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Zaprojektowano żelbetowy zbiornik cylindryczny średnicy wewnętrznej 7,642m zlokalizowany na 

powierzchni terenu i częściowo obsypany. Poziom 0,00 dna zbiornika znajduje się 0,50m 

powyzej terenu otaczającego. 

Zbiornik jest podzielony ścianą wewnętrzną biegnącą wzdłuż srednicy, która dzieli pojemność na 

dwie równe części. Zbiornik jest ocieplony styropianem, część nadziemna otynkowana jest 

tynkiem cienkowarstwowym a część poniżej poziomu terenu tynkiem cementowym. 

Powierzchnia zabudowy   52 m
2
 

Kubatura      295,0 m
3
 

5.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Projekt zagospodarowania w skali   1:500 

 Dane wyjściowe zgodne z częścią technologiczną projektu określającą podstawowe 

wymiary zbiornika, poziom dna  względem poziomu terenu oraz dochodzące rury. 

 Opinia geotechniczna ustalająca warunki posadowienia projektowanego zbiornika wody 

czystej opracowana przez GEOJUST Spółka cywilna Wroclaw, Plac Powstańców Śl. 8/1 

w listopadzie 2017r. 

5.3 WARUNKI GRUNTOWE 

Przyjęto z „Opinii geologicznej poz. 2. Obiekt zaliczono do I kategorii gotechnicznej.  

W miejscu lokalizacji zbiornika zalega następująca warstwa gruntów  

0,0 ÷ 0,6  – grunt antropogeniczny- nasyp niekontrolowany (humus z okruchami cegły) 

0,6 ÷ 1,2  – pył z piaskiem i iłem (glina pylasta) o konsystencji plastycznejIL= 0,33 

1,2 ÷ 2,0  – pył z iłem o konsystencji plastycznej /tpl 

2,0 ÷ 4,3 – piasek z iłem o konsystencji twardoplastycznej 

4,3÷6,0 ił z pyłem ( glina pylasto - zwięzła  o konsystencji tpl/zw 

Woda gruntowa nawiercona, ustabilizowana na głębokości 2,0÷4,3 m.p.p.t. 

Grunty od poziomu 0,62,0 m ppt ( pyły i iły) o konsystencji plastycznej zaliczono do warstwy 

geotechnicznej C2 o niskiej nośności i podatne na zmianę struktury pod wpływem wilgotności.  

Zaleca się wymianę tych gruntów na podsypkę żwirowo- piaskową. 

5.4 OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY 
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POSADOWIENIE 

Poziom dna zbiornika      ± 0,00 = 153,30 m npm 

Poziom spodu podłoża betonowego –   -1,00 m 

Poziom spodu podsypki żwiro – piaskowej  - --2,50 m 

Poziom terenu      -0,50 =152,80 m npm 

Poziom obsypania      +0,8 m 

Zbiornik posadowiono na głębokości 0,50 m. p.p.t. na warstwie podsypki żwirowo – piaskowej 

zagęszczonej do ID-0,70 o grubości ~1,50m.  Podsype należy wykonać w ramach wymiany 

istniejacej słabonośnej warstwy gruntu. 

KONSTRUKCJA 

Płyta fundamentowa, ściana i płyta nadkomorowa wykonane są z betonu monolitycznego kl. C 

25/30 zbrojonego stalą kl. A III N gat. BSt500S. 

Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W10 i wskaźniku 

W/C=0,45 – 0,50 z kruszywa otoczakowego lub łamanego, mało nasiąkliwego o średnicy ziaren 

do 16 mm. Przejścia szczelne usytuowane w studzienkach są wykonane z rur „PE” owinę tych 

taśmą bentonitową przed betonowaniem. Połączenia ścian z dnem uszczelnia się profilem 

blaszano – bentonitowym. Połączenie ściany wewnętrznej z cylindryczną uszczelnia się taśmą 

bentonitową. Do betonu należy użyć cementu dopuszczonego do stosowania w betonie 

stykającym się z wodą pitną. 

WŁAZY 

Przyjęto włazy kwadratowe 800x800 antywłamaniowe np. SORMET ze stali kwasoodpornej o 

H18N9, ocieplone, osadzone na ocieplonym cokole betonowym. 

 Materiał: stal kwasoodporna OH18N9. 

 Izolacja termiczna: pianka poliuteranowa. 

 Uszczelnienie: guma EPDM. 

 Wentylacja: bez wentylacji. 

 Zabezpieczenie otwartego włazu: dźwignia. 

 Zamknięcie: zamek specjalny własnego rozwiązania z możliwością zamknięcia na kłódkę 

patentową z atestem. 

Właz ten dodatkowo posiada klapę wewnętrzną montowaną wewnątrz otworu włazowego. Celem 

lepszej ochrony montowane jest urządzenie – kontrakton MC-270S48 sygnalizujące oddzielenie 

otwarcia włazu pokrywy górnej i pokrywy dolnej. Śruby montujące właz do płyty są po stronie 

wewnętrznej ramy co uniemożliwia dostęp do nakrętek kotwowych w przypadku próby 

zdemontowania włazu. 
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IZOLACJE 

Izolacja przeciwwilgociowa dna składa się z dwóch warstw papy na lepiku, ułożonych na podłożu 

betonowym. Pokrycie płyty stropodachu dwiema warstwami papy zgrzewalnej. Izolacja termiczna 

ścian i stropu jest zaprojektowana ze styropianu.  

Styropian klejony do ściany zabezpiecza się tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna 

szklanego wtopiony w masie klejowej. Styropian ekstrudowany poniżej poziomu obsypki 

chroniony jest tynkiem cementowym. Styropian poniżej poziomu obsypania chroniony jest 

tynkiem cementowym. Na krawędzi płyty stropowej występuje gzyms murowany z cegły 

klinkierowej, na której należy wywinąć papę zgrzewalną z zaokrągleniami naroży. Odwodnienie 

stropodachu wykonać z blachy nierdzewnej.  

ELEMENTY ŚLUSARSKIE 

Balustrada na koronie zbiornika oraz drabiny projektuje się ze stali nierdzewnej ASI 316 jak i  

wywietrzaki usytuowane w płycie stropowej. Mocowania do konstrukcji śrubami wklejonymi do 

betonu. 

5.5 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH I PODSTAWOWE 

WYNIKI  

NORMY 

- PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli; 

- PN-81/B-03020 – Posadowienie bezpośrednie budowli; 

- PN-B-03264;2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – obliczenia statyczne  

i projektowe 

- PN-88/B-06250,PN-EN206-1 1: 2003 – Beton. 

ZBIORNIK Z PRZEGRODĄ WEWNĘTRZNĄ 

Płytę stropową zaprojektowano na obciążenie 12,4kN/m
2
. Płyta jest oparta na obwodzie ściany 

wewnętrznej a przy grubosci 0,18m została zazbrojona prętem 12 w prześle co 200/250 a nad 

ściana wewnętrzna 12 co 200mm.  

Ściana cylindryczna o grubosci 0,2m Obliczona została na obciążenie parciem słupa wody  

wys. 4,4m została zazbrojona w poziomie 12 co 130 a pionowo 12 co 200 . Ściana wewnętrzna  

o grubości 0,25m zbrojonono dwustronnie pretami 12 co 130 poziomo, 16 co 200 pionowo. 

Dno grubości 0,30 m oparte na obwodzoe i ścianie wewnętrznej (monolitycznej) zazbrojono 

pretami w przęśle 16/12 co 200/200 a pod scianą 16 co 100i 200.  

Opracował :  

mgr inż. Wacław Pomiećko 
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66    RROOZZBBIIÓÓRRKKAA  SSTTAALLOOWWYYCCHH  ZZBBIIOORRNNIIKKÓÓWW  WWOODDYY  

CCZZYYSSTTEEJJ    
Roboty budowlane polegać będą na rozbiórce obecnie użytkowanych dwóch zbiorników 

wody czystej stalowych o pojemności 2x 50m3 zlokalizowanych na działce 159/1 w 

Cesarzowicach na terenie SUW. 

Są typowe zbiorniki stalowe o standardzie wykonania firmy Prodwodrol. Średnica 

pojedynczego zbiornika wynosi  2,8 m, długość 8,04 m. Zbiorniki posadowione są ok. 1,0 m pt w 

ukształtowanym fundamencie i obsypane wspólnie ziemią . 

Zbiorniki wody czystej podlegać będą rozbiórce po wybudowaniu nowego zbiornika wody 

czystej i włączeniu do pracy SUW. 

Wszelkie roboty rozbiórkowe prowadzone będą przy pomocy sprzętu mechanicznego. 

W pierwszej kolejności rozebrany zostanie nasyp zbiorników. Usunięta ziemia częściowo zostanie 

wykorzystana do zasypki i niwelacji terenu po zbiornikach, reszta zostanie wywieziona we 

wskazane miejsce przez Inwestora. 

Do rozbiórki zbiorników można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie instalacje 

zostały odłączone od sieci zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych 

instytucji. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiórki. 

Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. Kolejność rozbierania 

instalacji elektrycznych: 

1. należy rozpocząć od odłączenia urządzeń zasilanych energią elektryczną 

2. demontaż przewodów i kabli elektrycznych. 

3. demontaż instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych 

Roboty rozbiórkowe elementów konstrukcyjnych zbiorników należy wykonywać z rusztowań 

przestawnych. Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny 

w miarę demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania się obciążania rusztowań i 

pomostów przeznaczonych dla robotników dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych 

konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentów na plac rozbiórki detalicznej proponuje się 

wykonywać przy pomocy żurawia samojezdnego. 

Kolejność prac rozbiórki: 

1. Opróżnienie zbiorników  

2. Demontaż włazów, drabinek. 

3. Demontaż blachy zewnętrznej zbiorników oraz ociepleniem 

4. Demontaż przewodów wodociągowych  

5. .Demontaż elementów połączeniowych z sieciami zewnętrznymi ( trwałe odcięcie) 

6. Demontaż elementów połączeniowych ze zbiorników, tj,: zasuwy wylotowe,, zasuwy 

regulujące,  

7.  Demontaż zbiornika stalowego  i wywiezienie na złomowisko stali ( wysypisko) 

Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na 

stateczność demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów 

bezpieczeństwa ludzi, w żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów 

rozbieranych w sposób niekontrolowany. 
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Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń.  

 

6.1  OPIS SPOOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 

LUDZI I MIENIA 

 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych zastosowane zostaną środki ochrony 

zbiorowej (barierki i balustrady ochronne, zabezpieczenie otworów, a w przypadku braku  

możliwości ich stosowania –odpowiednie środki ochrony indywidualnej (pasy bezpieczeństwa, 

szelki itp.). Pracownicy będą wyposażeni w odzież roboczą i przemysłowe kaski ochronne.  

Teren prowadzonych robót jest ogrodzony i zostanie odpowiednio oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi oraz zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Zostaną oznakowane miejsca, w których występują zagrożenia.  

Materiały rozbiórkowe nie będą przechowywane na terenie działki, lecz od razu wywożone. 

Wszystkie prace wykonywane na terenie budowy będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP pod nadzorem odpowiednio przeszkolonych i uprawnionych osób. 

 

 

Opracował  

mgr inż. Wacław Pomiećko 
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CCZZĘĘŚŚĆĆ  IINNSSTTAALLAACCYYJJNNAA  

6.2 PODSTAWA WYMIAROWANIA STACJI 

Wydajność układu technologicznego stacji uzdatniania wody określono na podstawie 

danych ilościowych zapotrzebowania wody dostarczonych przez Inwestora. 

Do wymiarowania urządzeń stacji przyjęto następujące wydajności: 

- dla układu technologicznego     QSUW(śrh) = 54,0 m
3
/h 

Źródłem wody dla SUW będą dwie istniejące studnie głębinowe S-1, S-2. 

W ramach niniejszego zadania przewiduje się budowę nowego zbiornika wody czystej 

oraz rurociągów i kanałów technologicznych ze względu na zły ich stan techniczny. 

6.3 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY CZYSTEJ 

Obecnie woda gromadzona jest w dwóch zbiornikach stalowych o łącznej pojemności 

100m
3
.  

Ze względu na ich stan techniczny przewiduje się rozbiórkę istniejących zbiorników i 

budowę nowego żelbetowego zbiornika dwukomorowego. 

Pojemność zbiornika na cele wyrównywania nierównomierności 

Wielkość zbiornika została określona przez użytkownika :Vu= 150m
3
, zaprojektowana 

pojemność zbiornika umożliwia zwiększenie jej pojemności użytkowej do 172,0 m
3
. 

Pojemność całkowita zbiornika Vc=221,46 m
3
 

Projektuje się żelbetowy zbiornik cylindrycznego o średnicy Dw = 7,64 m i Hwewn.= 5,0m, 

zlokalizowanego na powierzchni terenu – dno zbiornika +0,5m nt.  

Zbiornik będzie przedzielony ścianą wewnętrzną biegnącą wzdłuż średnicy, która dzieli 

pojemność na dwie połowy. 

Powierzchnia wewnętrzna zbiornika wynosi  45,82m
2
  

Powierzchnia czynna zbiornika wynosi  44,30m
2
 (2x 22,15m

2
) 

Zbiornik będzie ocieplony styropianem i częściowo obsypany do wysokości ~0,8 m 

powyżej  

W zbiorniku przewidziano instalację elektrod sygnalizacji poziomu lustra wody, sterujących 

pracą pomp oraz sygnalizujących charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika, takie 

jak: 

 sygnalizacja stanu awaryjnego(blokada pracy stacji) +4,55 m  

 sygnalizacja stanu maksymalnego +4,40 m ; 

wyłączenie pomp głębinowych ; 

 załączenie pomp głębinowych +2,0 m  

 zabezpieczenie pomp sieciowych przed suchobiegiem +0,50 

 Zbiornik wyposażony zostanie w króćce: dopływowe, poborowe, przelewowe i spustowe. 

Instalację technologiczną w zbiorniku wody czystej zaprojektowana zostanie rur i kształtek PE 

–HD oraz stali nierdzewnej – zasilanie zbiornika. 
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Rurociągi wewnętrzne zaprojektowano odpowiednio: 

 zasilania       2 x 100 stal nierdzewna  L= ~25,0m 

 odprowadzenia ( ssanie pomp)    2 x 160PE 

 przelewu     2 x 225 PE   L=~12,0m 

 spustu      2 x 110PE  

 

Rurociągi zewnętrzne do podłączenia do rurociagów zbiorczych zaprojektowano odpowiednio: 

 zasilania       2 x 100 PE-HD  L=11,6m 

 odprowadzenia ( ssanie pomp)    2 x 160  PEHD  L=13,0m 

 spustu      2 x 110 PEHD L= L=10,0m 

 Przelew     2 x 160 PEHD L= L=10,0m 

 

Zasilanie , spust i ssanie – Rurociagi zewnętrzne uzbrojono w zasuwy ziemne  

Zasilanie 100- szt2 

Spust 100 – szt2 

Ssanie 150 – szt. 2 

Parametry zastosowanej armatury ziemnej: 

 

ZASUWY MIĘKKOUSZCZELNIANE  

 Zasuwa klinowa miękkouszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) zabudowa długa 

 Przyłącza kołnierzowe PN10 wg EN 1092-2 

 Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14/15 F4/F5 

 Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 ) 

 Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz ) – elastomerem EPDM 

antybakteryjnym potwierdzonym atestem W270 

 Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 

 Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr, niewznoszące się , walcowane 

na zimno 

 Tuleja uszczelniająca z mosiądzu  

 Uszczelnienie wrzeciona : pierścień górny,  3 o-ringi, pierścień dolny  

 Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 

 Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 

 Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego 

 Korpus z pokrywą połączony za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A2-70, gniazda śrub 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem  

 Zabezpieczenie antykorozyjne –zewnątrz i  wewnątrz :  pokrycie epoksydowe-proszkowe, 

grubość min. 250μm, odporne na przebicie metoda iskrowa 3000V, jakość powłoki  

potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub równoważnym: wówczas dla 

każdej dostarczonej partii wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające badania 

grubości powłok ochronnych 

6.4 PROJEKTOWANE SIECI NA TERENIE SUW I UJĘCIA WODY 

Na terenie SUW Cesarzowice oraz ujęcia wody studnia Nr 1 i Nr 2 projektuje się przebudowę 

sieci wodociągowych od projektowanych obudów studni do ogrodzenia i wpięcie do istniejących 

wodociągów tłoczących wodę do Stacji Uzdatniania Wody . 

Projektowane długości sieci: 
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 Rurociag wody surowej ze studni ujęciowych nr 1 i 2  110PE L=36,50m 

 Rurociag wody czystej zasilający projektowany zbiornik wody czystej  

 (od budynku SUW do zbiornika)    110PE L=25,5m 

 Rurociag wody czystej ssący pomp sieciowych i płuczącej    

 (od zbiornika do budynku SUW)    160   L=3,0m 

         225  L=44,5 

Łącznie  L=109,50m 

Wszystkie rurociągi prowadzące wodę zaprojektowano z rur i kształtek PE/PE 100- 

SDR17(PN10) o zwiększonej odporności na propagację pęknięć wg. PAS1075, łączonych poprzez 

zgrzewanie doczołowe. Rury i kształtki PE muszą być zgodne z międzynarodową normą ISO4427, 

posiadać stosowną Aprobatę Techniczną i Atest Higieniczny PZH.  

Przewody wodociągowe ułożone zostaną na podsypce gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu 

uzyskania kąta podparcia 90
o
 o obsypce 30cm. 

Strefa przemarzania gruntów dla rejonu Cesarzowice wynosi 0,8 m. 

Głębokość ułożenia rurociągów ~ 1,5÷2,0m pt w wykopie wąskoprzestrzennym . 

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
ŚREDNICA 

DN/ d  
SZT

. 
MATERIA

Ł 

1 
Tuleja kołnierzowa + 

kołnierz 
DN150/d160 1 PE 

2 

 

Króciec jednokołnierzowy 

(FW) + nasuwka PVC 
DN150 1 Żel 

3 
Tuleja kołnierzowa + 

kołnierz 
DN100/d110 2 PE 

4 
Króciec jednokołnierzowy  

(FW) + nasuwka PVC 
DN100 2 Żel 

5 Trójnik równo przelotowy  DN200/d225 1 PE 

6 Kolano 90
o DN200/d225 1 PE 

7 Redukcja  
Dn200-150/ 

de225-160 
2 PE 

8 Trójnik równo przelotowy  DN100/d110 1 PE 

9 Kolano 90
o DN100/d110 1 PE 

10 Trójnik równo przelotowy  DN150/d160 1 PE 

11 Kolano 90
o DN150/d160 1 PE 

12 Trójnik redukcyjny  
DN150-

100/d160-110 
2 PE 
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6.5 SPUST I WODY PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKA WODY 

CZYSTEJ  

Komory zbiornika wyposażone będą w urządzenia zabezpieczające je przed awaryjnym 

przepełnieniem w sposób elektroniczny za pomocą sondy oraz hydrauliczny za pomocą rurociągu 

przelewowego. 

Spust wody przelewem może wystąpić krótkotrwało w warunkach awaryjnych w przypadku, np. 

nie zadziałania aparatury kontrolno-pomiarowej – sondy poziomu maksymalnego 

odpowiedzialnej za wyłączenie pompy głębinowej. Maksymalny, awaryjny zrzut wody 

przelewowej odpowiadać będzie ilości wody zasilającej zbiorniki: 

Qmaxh = 54 m
3
/h 

Qśrd = 540 m
3
/d 

 (założono max. 1 awarię w ciągu roku trwających max.10 godzin) 

 

Projektowane długości sieci kanalizacyjnych: 

 Spust i przelew ze zbiornika    200PVC L=16,50m 

                                                                                    160PE   L=4,0m 

                                                                                               Łącznie  L=20,50m 

Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonane zostaną z rur kanalizacyjnych PVC klasy S 

łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Przewody kanalizacyjne ułożone zostaną na podsypce 

gr. 15 cm, wyprofilowanym w celu uzyskania kąta podparcia 90
o
. Głębokość ułożenia kanałów i 

studni ~ 0,7÷1,05 m pt. 

 

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowią zaprojektowane studzienki opacznej ilości – 2szt. z 

tworzyw sztucznych o średnicy 800; jedna na załamaniu na projektowanym kanale wód 

zużytych, druga na istniejącym kanale. 

 

6.6 UWAGI KOŃCOWE 

W trakcie wykonywania prac należy zapewnić ciągłość dostawy wody odbiorcom. 

 

6.6.1 OKREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA 

WYMAGANYCH ANALIZ WODY 

Zakres i częstotliwość wykonywania wymaganych analiz wody uzdatnionej realizowane 

będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do picia opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2015 poz. 1989 

6.6.2 WARUNKI BHP 

Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzone z 

zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi. 

Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montażowych, transportowych i 

ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego, należy przestrzegać warunków zawartych w: 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

6.6.3 PRÓBY I ODBIORY 

Dla sieci i instalacji technologicznej należy przeprowadzić próby zgodnie z wymaganiami 

określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 

część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych” oraz normami odbiorowymi dla 

wodociągów i kanalizacji. 

6.6.4 NORMY I STANDARDY WYKONANIA 

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm i 

przepisów obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonawcę ściśle obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” obowiązujące w 

Polsce. 

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypełnić wszystkie warunki realizacji 

inwestycji określone w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. 

Opracowała  

mgr inż. Lucyna Majek 
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77  CCZZĘĘŚŚĆĆ  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNAA  II  AAKKPPIIAA    

7.1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA . 

 

W skład opracowania wchodzą: 

- linie kablowe do projektowanego zbiornika wody czystej; 

- linie kablowe do istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2; 

- rozbudowa instalacja automatyki  SUW; 

 

7.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE. 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

- projektu technologicznego stacji; 

- wizji lokalnej; 

- ustaleń pomiędzy zlecającym, a projektantem; 

7.3 ZASILANIE ENERGETYCZNE OBIEKTU. 

W chwili obecnej cały obiekt wraz z infrastrukturą towarzyszącą posiada zasilanie 

energetyczne z istniejącej na terenie stacji transformatorowej. Budowa nowego zbiornika wody 

czystej nie wymaga zmiany sposobu zasilania, ani zwiększenia mocy umownej w 

Przedsiębiorstwie Energetycznym.  

7.4 PROJEKTOWANY ZBIORNIK WODY CZYSTEJ. 

W chwili obecnej na terenie stacji znajduje się zbiornik wody czystej, który ze względu na 

niewystarczającą pojemność przeznacza się do likwidacji. Do istniejącego zbiornika są obecnie 

doprowadzone linie kablowe, które zostaną unieczynnione. W ramach niniejszego opracowania 

projektuje się nowy dwukomorowy zbiornik wody czystej  

o pojemności V=150m3. Nowy zbiornik zlokalizowany zostanie obok zbiornika istniejącego, jak 

pokazano na planie zagospodarowania. Do nowego zbiornika wody czystej projektuje się ułożenie 

od istniejącej rozdzielnicy „RS” w budynku SUW nowych kabli:  

 YKSY 1 4x1.5mm
2
 ; 

 yKYektmY 4x1mm
2 
; 

Projektowanymi kablami przekazywany będzie: 

 ciągły pomiar poziomu wody w obu komorach zbiornika realizowany dwoma 

hydrostatycznymi sondami typu SG-25; 

 sygnalizacja poziomów MIN, MAX i ALARM realizowana pływakowymi sygnalizatorami 

poziomu; 

 sygnalizacja otwarcia włazów zbiorników realizowana za pomocą czujników 

kontaktronowych umieszczonych przy włazach do zbiorników; 
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7.5 STUDNIE GŁĘBINOWE. 

W ramach zadania budowy nowego zbiornika wody przebudowie ulegną również obudowy 

istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2, zostaną one wykonane jako nadziemne. Ponadto 

studnie wyposażone zostaną w przepływomierze elektromagnetyczne. Projektuje się od istniejącej 

rozdzielnicy „RS” do każdej ze studni ułożenie nowych kabli zasilających i sterowniczych: 

 yKYektmY 4x1mm2 ; 

 2 x YKY 3x1.5mm2. 

Projektowanymi kablami przekazywany będzie ciągły pomiar przepływu oraz objętości 

wody ujmowanej ze studni otrzymywany z przepływomierza. Ponadto nowe kable zapewnią 

zasilanie przepływomierza oraz zasilanie ogrzewania obudowy studni. Pozostałe urządzenia 

pomiarowe w studni, tj. sondy suchobiegu, sondy hydrostatyczne oraz sygnalizację otwarcia 

pozostawia się bez zmian. Wszystkie sygnały ze studni przesyłane będą poprzez szafkę 

pośredniczącą wykonaną na bazie obudów elektroizolacyjnych. 

7.6 UWAGI DOTYCZĄCE UKŁADANIA KABLI. 

Kable prowadzić zgodnie z trasą i opisem pokazanym na planie zagospodarowania. 

Wszystkie projektowane kable układane na terenie SUW należy układać w rowach kablowych o 

głębokości 0.8 m na 10 cm podsypce z piasku, następnie kable należy przysypać warstwą piasku o 

grubości 10 cm, warstwą gruntu rodzimego o grubości 25 cm po czym trasę kabli oznaczyć taśmą 

z PVC koloru niebieskiego. W przejściach pod nawierzchnią utwardzoną oraz w miejscach 

skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi kable należy ułożyć w przepustach wykonanych 

z rur ochronnych karbowanych, dwuściennych. Wloty przepustów należy uszczelnić pianką 

poliuretanową. Na kablach należy założyć oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny być 

założone, co 10 m oraz przy wejściach i wyjściach z przepustów. Na oznacznikach należy 

umieścić: symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak użytkownika kabla oraz rok 

ułożenia kabla. Przed zasypaniem kable należy zgłosić do uprawnionych jednostek geodezyjnych 

w celu dokonania namiaru geodezyjnego.  

7.7 AUTOMATYKA SUW. 

W chwili obecnej Stacja Uzdatniania Wody pracuje w pełnej automatyce. Pracę całego 

obiektu nadzoruje sterownik programowalny PLC serii Simatic S7-1200. Komunikacja sterownika 

PLC z Użytkownikiem odbywa się poprzez kolorowy graficzny dotykowy panel operatorski o 

przekątnej ekranu 7’’ umieszczony na elewacji rozdzielnicy „RS”.  

Budowa nowego zbiornika wody czystej wymaga w rozdzielnicy "RS" przepięcia 

istniejących sygnałów pomiarowych ze starego zbiornika na sygnały otrzymywane za 

pośrednictwem nowych kabli i urządzeń z nowego zbiornika wody. Wszystkie sygnały należy 

podłączyć dokładnie 1:1, czyli do tych samych złączek zaciskowych. Lista sygnałów do 

podłączenia: 

 pomiar poziomu zbiornik 1; 

 pomiar poziomu zbiornik 2; 

 zbiornik 1 - poziom MIN; 
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 zbiornik 1 - poziom ALARMOWY; 

 zbiornik 1 - poziom MAX; 

 zbiornik 1 - otwarcie włazu; 

 zbiornik 2 - poziom MIN; 

 zbiornik 2 - poziom ALARMOWY; 

 zbiornik 2 - poziom MAX; 

 zbiornik 2 - otwarcie włazu; 
   

Istniejące w studniach głębinowych nr 1 i 2 wodomierze zastąpione zostaną 

przepływomierzami elektromagnetycznymi. W związku z tym należy pod rezerwowe wejścia 

analogowe sterownika PLC podłączyć nowe sygnały:  

 studnia nr 1 - przepływ chwilowy; 

 studnia nr 2 - przepływ chwilowy; 

Natomiast pod istniejące sygnały z impulsatorów wodomierzy w studniach należy podłączyć 

impulsy otrzymywane z przepływomierzy.  

Istniejącą aplikację sterownika PLC oraz aplikację na panelu operatorskim należy 

uaktualnić o sygnały z nowych urządzeń (sondy i sygnalizatory poziomu, przepływomierze)  

z zachowaniem dotychczasowej funkcjonalności.  

7.8 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Jako podstawowy środek ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu (przed dotykiem 

pośrednim) projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładki 

bezpiecznikowe. Uzupełnieniem ochrony przeciwporażeniowej jest zastosowanie w części 

obwodów rozdzielnicy „RS” wyłączników różnicowoprądowych o nominalnym prądzie 

różnicowym IN=30mA. Dla obwodów sterowniczych i automatyki przyjęto ochronę 

przeciwporażeniową przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia (SELV). 

7.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Dla ochrony zewnętrznych przetworników pomiarowych tj. sond hydrostatycznych 

zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC w istniejącej 

rozdzielnicy "RS" zastosowane są zostaną w ich torach prądowych 4-20mA dwustopniowe 

ochronniki dedykowane do układów pomiarowych i sterowania. 

7.10 PRACE PRZEŁĄCZENIOWE 

Prace przełączeniowe w rozdzielnicy "RS" nie mogą spowodować dłuższego, trwałego 

zatrzymania pracy stacji.  

7.11 UWAGI KOŃCOWE 

  Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie 

 obowiązującymi normami: 
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- PN-IEC 60364 / Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych / 

- SEP- E - 004 / Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. / 

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary kontrolne stanu izolacji 

skuteczności ochrony dodatkowej. 

Zastosowane w projekcie urządzenia są propozycją standardu, dopuszcza się zastosowanie 

zamienników z zachowaniem parametrów technicznych urządzeń zaproponowanych. 

 

Opracował  

Inż. Adam Różycki 
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B CZĘŚĆ OPISOWA 

Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
 
Spis treści części opisowej. 
 

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2. wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych; 

6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 

8.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW. 

Zakres opracowania obejmuje: 

I. Budowę zbiornika dwukomorowego żelbetowego wody czystej o Vu=150m3  

II. Budowę nowych rurociągów międzyobiektowych na terenie SUW a w szczególności: 

o Rurociagu wody surowej od studni ujęciowych do 

budynku SUW 

o Rurociagu ssącego wody czystej od nowo projektowanego 

zbiornika do budynku SUW 

o Rurociagu zasilającego nowo projektowany zbiornik od 

budynku SUW do zbiornika 

o Kanału wód przelewowych z nowo projektowanego 

zbiornika do istniejacego kanału wód zużytych  

III. Budowa nowych linii kablowych z istniejącej rozdzielni w budynku SUW  

o do projektowanego zbiornika wody czystej; 

o do istniejących studni głębinowych nr 1 i nr 2; 

IV. Rozbudowa instalacji automatyki SUW  

V. Rozbiórkę istniejących dwóch zbiorników wody czystej.  
 
 



56  

  

PROJEKT BUDOWLANY 

 

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław 

8.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

Stacja uzdatniania w Cesarzowicach została zaprojektowana i wybudowana w latach 90-tych 

ubiegłego wieku. Ujęcie wody składa się z dwóch studni pracujących jednocześnie o łącznych 

zasobach 57 m
3
/h, współpracujących ze stacją uzdatniania o wydajności. Qmax h= 54 m

3
/h zgodnie 

z Decyzją Starost Średzkiego dot. pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód 

w zakresie poboru wód podziemnych oraz odprowadzenia popłuczyn– pismo 

ŚiR.6341.43.16.3.2012.2013 z dnia 14-lutego 2013r 

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujeciwm wody oraz infrastruktura towarzysząca znajduje się na 

działkach 159/1 i 153/3. 

Obecnie na terenie SUW Cesarzowice znajdują się następujące obiekty : 

  budynek SUW, w którym znajdują się wszystkie urządzenia technologiczne służące do 

uzdatniania wody i dystrybucji wody na sieć wodociągową, 

 Dwa zbiorniki wody czystej poj. V2x50m
3
- stalowe poziome obsypane ziemią 

 odstojnik popłuczyn 

 Neutralizator ścieków z chlorowni 

Urządzenia technologiczne znajdujące się w budynku SUW: 

 Aerator ciśnieniowy, 

 Filtry ciśnieniowe pionowe 1400 – 2szt. 

 Pompy sieciowe N=3x 7.5kW o wydajności sumarycznej Q≈78 m
3
/h 

 Pompa płuczaca 

 Dmuchawa powietrza 

 Spręzarka do napowietrzania wody 

 chlorator 

 

8.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI - NA ETAPIE BUDOWY. 

Do elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi na - etapie budowy, należy zaliczyć: 

 wykonanie wykopów o ścianach pionowych bez podparcia o głębokości większej niż 1,5 m, 

 wykonanie sieci elektrycznych  

 prace na wysokości przy wykonywaniu zbiornika wody czystej oraz rozbiórce zbiorników 
 

8.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA. 

 

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

3 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r w trakcie realizacji 

przedmiotowej inwestycji prowadzone będą następujące rodzaje robót budowlanych, 
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stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania 

lub wadliwego wykonania rozpór, 

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

ponad 5,0m – wszystkie roboty związane z wykonywaniem, zbiornika wyrównawczego. 

roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe, 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości 

liczonej poziomo od skrajni przewodów, mniejszej niż: 

– 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w obudowach studni 

oraz przy instalacjach wewnątrz odstojnika popłuczyn. 

Zagrożenie na etapie wykonywania robót ziemnych i montażu rurociągów w wykopach: 

- wpadniecie do wykopów podczas prowadzenia robót montażowych – transport i 

podawanie materiałów do wykopów i przechodzenie obok wykopów, 

- przysypanie ziemią w trakcie montażu i zasypywania rurociągów 

Roboty rozładunkowe i montażowe materiałów budowlanych i instalacyjnych. 

Przy budowie należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać 

wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed 

rozpoczęciem robot sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę 

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Szczegółowy zakres i formę planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 

23.06.2003 r.). 

8.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolić wszystkich 

pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, między innymi: 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844), 

- Transport ręczny – zasady BHP (Dz.U. Nr 22/53, poz. 89), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401). 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP 

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do 

robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień: 

- Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń. 
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- Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc 

wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 

- Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP. 

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

- Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników. 

- Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

8.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 

W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK 

POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

1. Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, 

normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie 

prace należy wykonywać zgodnie z: 

a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

poz.401) 

b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 

2. W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz 

wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym: 

a) Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi, 

b) Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

c) Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w 

pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

d) Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń, 

e) Przeprowadzić instruktaż pracowników, 

f) Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej, 

g) Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy, pozwalającą w razie potrzeby na 

wezwanie m. in. straży pożarnej lub karetki pogotowia, 
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h) przygotować odpowiednie zaplecze budowy, które będzie wyposażone w środki 

pierwszej pomocy medycznej, 

i) Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia.  
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IIVV..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  RRYYSSUUNNKKOOWWAA  
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99  SSPPIISS  RRYYSSUUNNKKÓÓWW  
CZĘŚĆ I - ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Orientacja      Rys. 1   1 : 10000 

2. Projekt zagospodarowania terenu  Rys. 2   1: 500 

3. Plan sieci     Rys 3   1:500 

CZĘŚĆ II  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA  

4. Zbiornik wyrównawczy Vu=150m3  2K    1:50, 1:100 

 

CZĘŚĆ III  INSTALACYJNA  

5. Schemat technologiczny      1T % 

6. Zbiornik wody czystej rzut i przekroje    2T 1:100 

7. Profil podłużny projektowanych Wodociagów cześć 1  3T 1: 100/100 

8. Profil podłużny projektowanych Wodociagów cześć 2  4T 1: 100/100 

9. Profil podłużny projektowanego kanału wód zużytych 9spust i przelew ze zbiornika  
         5T 1: 100/100 

 


