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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI

1.1

Inwestycja
Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Płonce Strumiance: przebudowa budynku
technologicznego i budowa zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej Z1.
18-100 Płonka Strumianka, dz. ewid. nr 70/2, 71/5, 71/8, 285 obręb Płonka
Strumianka.

1.2

Zamawiający
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44

1.3

Adres obiektu.
18-103 Płonka Kościelna, gmina Łapy, powiat białostocki
dz. ewid. nr 70/2, 71/5, 71/8, 285 obręb Płonka Strumianka

1.4

Nazwa opracowania
Projekt budowlany SW „Płonka”: Projekt architektoniczno – budowlany przebudowy
budynku technologicznego i budowy zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej Z1
w Stacji Wodociągowej Płonka Strumianka.

1.5

Jednostka projektowa
AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
„APPA” mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m.138,
pracownia 2: Hornówek, ul. Wrzosowa 8, 05-080 IZABELIN
działająca na zlecenie:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW „P plus P”
mgr inż. Adam Pałkiewicz
05-420 Józefów k/Otwocka ul. Moniuszki 12/6

1.6

Stadium i branża opracowania.
Projekt budowlany i wykonawczy, jednostadiowy w branży architektonicznej i
konstrukcyjnej.

1.7

Podstawa opracowania i dokumenty związane










Zlecenie jednostki wiodącej „P plus P” oraz jej umowa z Zamawiającym z dnia
24.09.2014 r.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozwolenie wodno-prawne Nr RŚ.IV.62.230/7/05 z dn. 13.04.2005 r.
Postanowienie burmistrza Łap z 25-05-2015
o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana przez burmistrza Łap z dn. 1006-2015
Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia w kat. „B” aut. KBK. Białystok, 25-06-1980 r.
Projekt robót geologicznych (studnia Nr 3) aut. Hydro-Eko-Geo. Białystok, 03- 2015
Mapa syt-wys. do celów projektowych w skali 1:500,
Dokumentacja archiwalna
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1.8

Opracowanie projektowe w branży technologicznej
Projekt koncepcyjny wykonany w listopadzie 2014r.
Obowiązująca baza normatywna,
cel i zakres opracowania oraz inwestycji.
Opracowanie ma na celu rozwiązanie zagadnienia rozbudowy Stacji
Wodociągowej, w stadium odpowiadającym prawnym wymaganiom projektu
budowlanego (SW) stosownie do wymagań Inwestora i przyjętych rozwiązań
technologicznych.
Realizacja inwestycji wg przedmiotowej dokumentacji ma doprowadzić do poprawy
zaopatrzenia w wodę odbiorców w zachodniej części Gminy Łapy oraz w Łapach.
Zakres rzeczowy inwestycji został objęty wydzielonymi opracowaniami i podzielony na:
1.
rozbudowę z przebudową infrastruktury w SW „Płonka”: 18-103 Płonka
Kościelna, gmina Łapy, powiat białostocki dz. ewid. nr 70/2, 71/5, 71/8, 285
obręb Płonka Strumianka w Płonce Strumiance
2.
budowę infrastruktury w PS „Łapy”: 18-100 Łapy, Ul. Płonkowska 44 dz.
ewid. Nr 588/1, 588/2, Obręb Łapy I w Łapach
Niniejszy projekt w branży architektonicznej i konstrukcyjnej dotyczy części nr 1
planowanej inwestycji i obejmuje przebudowę zastanego budynku technologicznego
oraz budowę zbiornika wyrównawczego Z1 wody uzdatnionej a także projekt
zagospodarowania terenu z projektowana drogą wewnętrzną i nowym ogrodzeniem.

1.9

Zakres przedmiotowy opracowania.





1.10

Opracowanie obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem budowy układu drogowego,
pieszego oraz parkingu.
Przebudowę budynku technologicznego poprzez dostosowanie układu funkcjonalnego
do projektowanej, nowej technologii uzdatniania wody.
Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz rewitalizację architektury budynku
technologicznego poprzez przekrycie obiektu dachami dwuspadowymi i nową
kompozycje i kolorystykę elewacji
budowę wolnostojącego, cylindrycznego zbiornika wody uzdatnionej Z1
Równoważność.
Ze względu na stadium opracowania obejmujące projekt wykonawczy
zaprojektowano konkretne rozwiązania materiałowe determinujące cechy i parametry
techniczne systemu, wyrobu lub elementu budowlanego. Kierowano się przy tym
kryterium spełnienia potrzeb techniczno-użytkowych, zgodnego z najlepszą wiedzą
techniczną.
Kryteria równoważności, które winny być traktowane przez strony
uczestniczące w procesie inwestycyjnym (również na etapie formułowania SIWZ) jako
nieredukowalne i obligatoryjne, podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. Wyklucza się zatem zastosowanie systemów bądź materiałów o
parametrach odbiegających od wyspecyfikowanych w projekcie. Dotyczy to w
szczególności parametrów wytrzymałościowych i cech fizyko- chemicznych materiałów

1.11

Objaśnienia.
Ilekroć w tekście niniejszego opisu pojawia się skrót:
„SW” – oznacza on Stację Wodociągową.
„ZW” – oznacza on Zbiornik Wyrównawczy
"BT" - oznacza Budynek technologiczny
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2.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2. 2

Lokalizacja stacji wodociagowej
Obiekt zlokalizowany jest w odległości ok. 0,5km , kierunku północno -zachodnim
od miejscowości Płonka Strumianka , przy skrzyżowaniu drogi do Łupianki Starej z
lokalną drogą dojazdową. Obszar stacji wodociągowej ujęcia wody obejmuje dwie
posesje:
1. działkę ewid. nr 70/2 stanowiącą teren ujęcia wody ze studnią Sw1, położoną
w odległości 180 na wschód od drogi do Łupianki Starej, z wjazdem od strony
południowej , od lokalnej drogi dojazdowej. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu o
wymiarach 20 x 21,3m. z sięgaczem o szerokości 4,5m do drogi dojazdowej
2. działki 71/5, 71/8, 285 stanowiące teren SW ze studnią Sw2, budynkiem
technologicznym i terenową infrastrukturą technologiczną, położone przy
w/w
skrzyżowaniu dróg. Posesja ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach 61,5 x
70,0m z wjazdem z drogi lokalnej usytuowanym od strony południowej na środku
ogrodzenia. Teren SW sąsiaduje :
- od wschodu z drogą Płonka - Łupianka
- od południa z drogą dojazdową z której wyznaczony jest zjazd na posesję
- od zachodu i od północy z terenami użytków rolniczych.

2. 2

Charakterystyka ogólna zastanego zagospodarowania terenu

2.2.1 teren SW
Na terenie SW znajdują się następujące obiekty kubaturowe i elementy
infrastruktury wodociągowej i technicznej:
 Budynek technologiczny - usytuowany w południowo - zachodniej części terenu,
frontem zwrócony wschód.
 Ujęcie wody w postaci studni wierconej Sw2 zlokalizowanej w północnej części terenu
 Osadnik na ścieki technologiczne - w części wschodniej
 Napowietrzna (nasłupowa) stacja transformatorowa w północno - zachodnim
narożniku działki.
 Droga wewnętrzna gruntowa (podjazd pod BT).
Teren posesji jest płaski, ze spadkiem w kierunku południowym. W południowo wschodniej części znajduje się wypiętrzenie nasypu osadnika na ścieki
technologiczne.
Na działce rośnie kilka niewielkich drzew w części wschodniej, szpaler drzew i
krzewów przy granicy zachodniej oraz pojedyncza wierzba o średnicy pnia ok. 30cm
zlokalizowana centralnie, na wprost wejścia do BT. Na pozostałym obszarze działka
jest niezadrzewiona.
Teren SW jest ogrodzona parkanem ażurowym z siatki ogrodzeniowej na słupkach
betonowych - w stanie złym. Przebieg ogrodzenia nie pokrywa się z terenem działki w
granicach ewidencyjnych – linia ogrodzenia jest wycofana w głąb terenu o 3,9m od
strony północnej, natomiast od południa i wschodu ogrodzenie przesunięte jest w
obszar pasa drogowego.
Powierzchnia ogrodzonego terenu SW wynosi 4107,4m2.
Powierzchnia działek ewid. nr 71,5 i 71/8 wynosi 4304,1m 2.
Wokół terenu SW znajdują się obszary rolnicze.
2.2.2 teren ujęcia ze studnią Sw 1
Na terenie znajduje się obudowa studni SW1 oraz lampa uliczna.
Teren posesji jest płaski, ze spadkiem w kierunku południowym. Na działce rośnie
kilka niewielkich drzew przy ogrodzeniu. Wjazd na teren - od strony południowej po
własnej działce nr ewid.
23

Teren SW jest ogrodzona parkanem ażurowym z siatki ogrodzeniowej na słupkach
betonowych - w stanie złym. Przebieg ogrodzenia nie pokrywa się z terenem działki w
granicach ewidencyjnych – linia ogrodzenia jest wycofana w głąb terenu o 0,6 - 2,9mm
od strony wschodniej, południowej i zachodniej , natomiast od północy wykracza poza
obszar działki ewidencyjnej.
Powierzchnia ogrodzonego terenu ujęcia wynosi 362,12 m2.
Powierzchnia działki ewid. nr 71,5 i 71/8 wynosi 542,08m2.
2. 3




2. 4

Istniejąca infrastruktura techniczna i obsługa w zakresie mediów
Teren SW zasilany jest w energię elektryczną z sieci terenowej.
Woda użytkowa - z własnego ujęcia.
Odprowadzenie ścieków technologicznych z osadników płukania filtrów do osadników.
Odprowadzenie ścieków bytowych – do kanalizacji ulicznej wzdłuż drogi Płonka Łupianka
Uwarunkowania zewnętrzne.
W sąsiedztwie działki oczyszczalni nie występują czynniki wpływające w istotny
sposób na sposób zagospodarowania i projektowane ukształtowanie terenu.
Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

2. 5

Dokumentacja fotograficzna

widok otoczeniaSW z dachu BT w kierunku wschodnim i południowym

widok otoczeniaSW z dachu BT w kierunku południowym i zachodnim

widok otoczeniaSW z dachu BT w kierunku północnym i zachodnim
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OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE

3.

ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
3.1

zakres realizacji inwestycji:









3.2

przebudowa zastanego budynku technologicznego stanowiącego obudowę urządzeń
technologicznych uzdatniania i pompowania wody wraz z niezbędnym zapleczem
higieniczno – sanitarnym,
Budowa zbiornika wyrównawczego nr Z1 wody uzdatnionej o Vcz=417,0 m3.
Wyposażenie w wolnostojący agregat prądotwórczy
Przebudowa studzien Sw1, Sw2 (branża technologiczna),
Budowa rezerwowego ujęcia Sw3 (branża technologiczna),
Budowa zespołu osadników na wody popłuczne (branża technologiczna).
Budowa drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi i podjazdami pod terenowe
urządzenia technologiczne, ułożenie chodników, opasek oraz założenie trawników,
Wymiana ogrodzenia z osadzeniem nowej bramy,
Program funkcjonalno - przestrzenny

3.2.1 Charakterystyka ogólna
W świetle opracowania w branży technologicznej schemat technologiczny
projektowanej SUW opierać się będzie na:
a/ pompowaniu I-st. wody surowej,
b/ uzdatnianiu metodą filtracji ciśnieniowej z napowietrzaniem,
c/ pompowaniu II-st. wody uzdatnionej.
Powiązania funkcjonalno - przestrzenne poszczególnych obiektów kubaturowych
na terenie, zastanych i projektowanych są uwarunkowane ich funkcją w schemacie
technologicznym przebudowywanej SW i ulegają przekształceniu w zakresie:
- budowy docelowo 2 zbiorników do retencjonowania wody uzdatnionej: Z1 na terenie
SW Płonka oraz Z2 z pompownią strefową w Łapach,
- budowy nowego osadnika na ścieki z płukania filtrów
- budowy studni Sw3 oraz
- przebudowy podziemnej infrastruktury technologicznej SW.
3.2.2 Wykaz obiektów:
Ozn.
Na rys.
PZT 01

Opis obiektu

Stan:
( istniejący / projektowany)

1
2
3
4
5

Budynek technologiczny
Studnia Sw1
Studnia Sw2
Studnia Sw3
Zbiornik wyrównawczy wody
uzdatnionej Z1
Osadnik na ścieki technologiczne
studnia spustu i przelewu (komora
prawa)
studnia spustu i przelewu (komora
lewa)
Stacja transformatorowa
Agregat prądotwórczy
Hydrant Dn80
Miejsce gromadzenia odpadków
stałych - placyk betonowy

Istniejący - do przebudowy
Istniejąca - do przebudowy
Istniejąca - do przebudowy
projektowana
projektowany

6
7
8
9
10
11
12

projektowany
projektowana
projektowana
istniejąca
projektowany
projektowany
projektowane
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3.2.3 Zagadnienia urbanistyczne
Program modernizacji SW przewiduje przebudowę budynku technologicznego, w
ramach której nastąpi:
- korekta układu funkcjonalnego pomieszczeń, związana z przebudową
technologii uzdatniania wody
- dobudowanie przed wejściem głównym zadaszonego ganku,
- przebudowę zadaszenia całego obiektu ze zmianą na dach dwuspadowy pokryty
blachodachówką,
- ocieplenie obiektu, która poprawi estetykę obiektu.
Znaczącą ingerencję w skali urbanistyczne na terenie SW stanowi
zaprojektowanie zbiornika Z1 o średnicy 12,84m i wysokości 6m w północnej części
działki. Kolorystyka zbiornika i budynku utrzymana jest w odcieniach szarości.
W projekcie na nowo wytyczono ogrodzenie ternu SW i Ujęcia Sw1 - po granicy działrk
ewidencyjnych.
3.2.4 powiązania komunikacyjne – dojścia i dojazdy
Wjazd na teren SW- w osi wjazdu zastanego z uwzględnieniem przesuniecia
ogrodzenia do granicy włsnosciowej. Zaprojektowano drogę wewnętrzną z placykiem
manewrowym i parkingiem na 4 stanowiska postojowe oraz sięgaczem do studni Sw2.
Pomiędzy wejściami do BT zaprojektowano chodnik połaczony z drogą wewnetrzną
stanowiąca ciąg pieszo - jezdny.Nie przewiduje się natomiast budowy osobnego
chodnika jako dojścia do studni i ZW.
W części południowo - zachodniej zaprojektowano dodatową bramę wjazdową
jako wjazd serwisowy do projektowanej studni Sw3.

3.3
Bilans terenu
3.3.1 teren SW, obszar A-B-C-D-E-A na rysunku PZT-01
Obiekt

1

Teren SW w obrębie ogrodzenia
(dz. nr ew. 71/5, 71/8)
Zabudowa zastana do przebudowy:
Budynek technologiczny BT
Projektowana zabudowa: zbiornik
wyrównawczy Z1

4277,4

100

275,0

6,4

129,4

3,0

4

Projektowany agregat prądotwórczy

5,99

0,14

5

Prefabrykowana obudowa studni Sw2, Sw3

4,32

10,0

6

Powierzchnie utwardzone projektowane chodniki, podesty, opaski z kostki betonowej
typu prostokatnego
Nawierzchnie utwardzone projektowane:
droga wewnętrzna oraz parking o
nawierzchni z kostki betonowej typu „tetka”
gr.8cm
Powierzchnia biologicznie czynna

170,2

4,0

431,6

10,1

3260,9

76,2

2
3

7

Powierzchnia
2
[m ]

Udział procentowy
[%]

L.p.

.
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3.3.2 teren ujęcia wody Sw 1, obszar A’-B’-C’-D’-A' na rysunku PZT-01
L.p.

Obiekt

1

Teren w obrębie ogrodzenia
(dz. nr ew. 70/2 bez nieogrodzonego
dojazdu)
Prefabrykowana obudowa studni Sw1
Powierzchnia biologicznie czynna

2
3

Powierzchnia
2
[m ]

Udział procentowy
[%]

435,49

100

2,16
433,3

0,5
99,5

Opis robót w terenie

3.4

3.4.1 Roboty ziemne
Przewidywane roboty ziemne to prace przy wykopach pod fundamenty
projektowanego zbiornika wyrównawczego Zw1 oraz ich oskarpowaniu , roboty
związane z układaniem rurociągów i realizacją obiektów podziemnej infrastruktury na
terenie SW, w tym osadników betonowych na ścieki z płukania filtrów. Prace te
spowodują rozkopanie praktycznie całego terenu działki.
Inne roboty ziemne obejmują wykonanie korytowania dróg, parkingu i chodników.
Prace związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty ZW i osadników
wygenerują nadwyżkę gruntu piaszczystego, który można będzie częściowo
wykorzystać na oskarpowanie zbiornika i wykonanie nasypu i skarpowania placu od
parking. Zebrany z powierzchni projektowanych chodników humus można
rozprowadzić po terenie celem odtworzenia trawników.
3.4.2 Roboty drogowe i terenowe





Na terenie SW zaprojektowano następujące nawierzchnie umocnione :
opaskę z kostki betonowej gr. 6cm , prostokątnej wokół BT i zbiornika Zw1 w
obramowaniu z obrzeża betonowego o szer. 6cm i wysokości 20cm
drogę dojazdową do budynku technologicznego i zbiornika wyrównawczego wody
uzdatnionej oraz plac manewrowy i parking z kostki betonowej gr. 8cm typu „tetka”
Chodniki, podesty z kostki betonowej gr. 6cm typu prostokątnego.
Murki oporowe z palisady betonowej przy podestach wejściowych do BT od strony
południowej
Spadki podłużne 11% pomiędzy bramą wjazdową a budynkiem BT od 1% do 2,%
na pozostałych drogach oraz na placu z parkingiem. Spadki poprzeczne dróg -2%. Z
uwagi na małe natężenie ruchu nie wystąpi zagrożenie skażenia terenu substancjami
ropopochodnymi. W związku z tym zaprojektowano odprowadzanie wody deszczowej
z powierzchni dróg - na trawę. Zewnętrzny krawężnik wykonać należy jako wtopiony
co zapewni swobodny spływ deszczówki. Na styku z drogą należy wykonać strukturę
chłonną w postaci zagłębienia wypełnionego zasypką z tłucznia. Zasypkę z tłucznia
otoczyć geowłókniną zapobiegającą zamulaniu tłucznia i przykryć warstwą ziemi
urodzajnej gr.10 cm.
Roboty ziemne przy drogach ograniczą się do korytowania i wykonania nasypu
pod parking. Przed przystąpieniem do robót zabezpieczyć i oznaczyć wszystkie
instalacje przebiegające pod drogami mogące ulec zniszczeniu lub stanowić
zagrożenie dla ludzi prowadzących roboty ziemne. Ze względu na bogatą sieć
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uzbrojenia podziemnego roboty prowadzić ręcznie, pod nadzorem branżowych
inspektorów, stosując się do ich poleceń.
Podłoże nasypu pod parking zagęszczać do wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 do
głębokości 0,5m licząc od dna koryta. Dno koryta powinno wykazywać na podstawie
wtórnego modułu odkształcenia wartości
E2 =100MPa, odnosi się to również do nasypów niekontrolowanych, namułów, piasków
i gruntów formierskich nie dających się zagęścić. Bez dobrego zagęszczenia podłoża
nie można wykonać trwałej i równej nawierzchni. Przekopy pod drogami zasypywać
piaskiem warstwami do grubości 20cm polewać wodą i zagęszczać wibratorami.
Dolną warstwą podbudowy ze żwiru zagęszczać warstwami do 10cm. Koniecznym
warunkiem dobrego zagęszczenia jest właściwa wilgotność materiału zbliżona do
wilgotności optymalnej. Żwir musi zawierać odpowiednie ilości cząstek gliniastych
spełniających rolę spoiwa i wypełniających resztę wolnych przestrzeni pomiędzy
ziarnami żwiru i piasku. Odnosi się ten warunek do warstwy mrozoodpornej.
Roboty drogowe wykonywać po ułożeniu wszystkich projektowanych instalacji.
Łuki poziome od R =5,0 m do R =10,0m.
Po wykonaniu korytowania pod projektowaną drogę, należy wykonać podbudowę i
nawierzchnię z drogowej kostki betonowej.
Projektowane nawietrznie jezdne - z kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm.
Nawierzchnie chodników z kostki betonowej typu Holland. Krawężniki betonowe typu
ulicznego na ławie betonowej z oporem .
Projektowane nawierzchnie dróg i placu manewrowych dla samochodów ciężarowych
wykonane zostają z następujących warstw:
 betonowa kostka brukowa gr.8 cm (t.zw. „tetka”)
 podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
 warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.
Nawierzchnie wykonane zostaną na podłożu gruntowym o E 2=120MPa i I0=1,0.
Projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych dla samochodów osobowych
wykonana zostanie z następujących warstw:
 betonowa kostka brukowa gr.8 cm (t.zw. „tetka”),
 podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
 warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.
Istniejące podłoże gruntowe spełniające warunek E2=120MPa, I0=1,0.




Projektowana nawierzchnia chodników wykonane zostają z następujących warstw:
betonowa kostka brukowa gr.6 cm,
podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
warstwa piasku średniego lub gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie
gr. 10 cm.

3.4.3.Urządzenie terenu.
Wokół budynków należy urządzić trawniki. Teren SUW a wraz z nim obszar ujęcia
wody znajduje się pod szczególną ochroną bakteriologiczną i epidemiologiczną. W
związku z powyższym nie zaleca się dodatkowego obsadzania terenu wysoką
zielenią mogącą stanowić miejsce gniazdowania ptaków. Podobnie niedopuszczalne
jest sadzenie gęstych krzewów będących kryjówką
dla
drobnych drapieżników i gryzoni. Dopuszcza się
posadzenie niskich krzewów.
Skarpy wokół ZW i przy parkingu należy obsiać trawą
-w
tym celu skarpę należy umocnić plastikowymi
kratkami trawnikowymi (widok po prawej)
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4.3.4 Ogrodzenie
Istniejące ogrodzenie terenu SW jest zdekapitalizowane i należy je wymienić.
Wokół terenu zaprojektowano ogrodzenie ażurowe typu panelowego z elementów
prefabrykowanych wykonanych z siatek zgrzewanych z uszytwniającymi
przetłoczeniami. Przewidziano wysokość ogrodzenia 180cm i malowanie w kolorze
przęseł oraz bramy w kolorze RAL6014 oliwkowym. Cokół ogrodzenia betonowy, z
elementów prefabrykowanych.
Długość ogrodzenia terenu SW wraz z bramami wynosi 264,7mb.
Długość ogrodzenia terenu ujecia Sw1 wraz z bramą wynosi 83,5mb.
Główna brama wjazdowa - przesuwna o szerokości 4,1m
Bramy do wjazdu serwisowego do Studni Sw3 oraz na teren ujęcia Sw1 - rozwierane
o szerokości w świetle 4,3m.
Główna brama
AŻUROWE OGRODZENIE PANELOWE – CHARAKTRYSTYKA

Dane
techniczne
Opis systemu:
panelowe
ogrodzenie
systemowe
składa się ze słupków z profilowych rur stalowych, ustawianych co 2510 mm . Zależnie od
przeznaczenia słupek jest przedłużony (o około 60 cm) dla osadzenia w fundamencie, lub
zakończony stopą dla przytwierdzenia do cokołu.
U góry słupki zamykają kapturki aluminiowe lub kapturki z tworzywa sztucznego. Panele mocowane
są do słupków strzemiączkami ze stali nierdzewnej. Na otaczające słupek strzemiączko zakłada się,
po wewnętrznej stronie ogrodzenia płytkę dociskającą, dociąga ją dwiema nakrętkami M6 oraz
zakłada kapturek ochronny z tworzywa sztucznego.
Panele są to maty spawane o oczkach 50 x 200 mm, wykonane z pionowych i poziomych drutów
stalowych o średnicy 5 mm . Wymiary modułowe przetłoczenia usztywniającego panel,
to 100 x 38,5 mm . Między panele a słupki zakłada się nylonowe przekładki, dzięki czemu
wywoływanym przez wiatr drganiom paneli nie towarzyszy hałas.
1. PANEL WYPEŁNIAJĄCY -MATA Z DRUTÓW STALOWYCH
Wymiary oczek maty: 50 x 200 mm .
Średnica drutów pionowych: 5 mm .
Średnica drutów poziomych: 5 mm .
Szerokość maty (panelu): 2505 mm .
Powłoka cynkowa wg DIN 50976
2. MOCOWANIE PANELI DO SŁUPKÓW
Strzemiączko ze stali nierdzewnej: mocowane po wewnętrznej stronie ogrodzenia dwiema nakrętkami
M6.
Liczba punktów mocowania paneli do słupków zależy od wysokości ogrodzenia.
Kapturek ochronny z tworzywa sztucznego.
Przekładka nylonowa.
3. ZAKOŃCZENIA SŁUPKÓW
Słupek przedłużony dla zabetonowania w gruncie.
Stopa słupka do mocowania na cokole
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Wymiary zastosowanego ogrodzenia:
Typ modułów
Wysokość
Profil
wysokościowych
(mm)
słupków
ogrodzenia
(mm)
H 180

1830

60x40x2

Średnica drutów
pionowych
(mm)
5

Średnica
drutów
poziomych
(mm)
5

Liczba
strzemiączek
/ słupek
4

Standardy/ sposoby wykonania:
Kolory dostępne u większości wykonawców ogrodzeń pnelowych:
RAL 6014
zielony (oliwkowy)
RAL 9010
biały
RAL 9005
czarny
RAL 7030
szary
RAL 6005
zieleń mchu
Inne kolory słupków i paneli wg tabeli kolorów RAL na zamówienie.
W projekcie przewiduje się zastosowanie ogrodzenia w kolorze 6014 (oliwkowy)
Powłoki:
Na wszystkie części ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni w procesach obróbki strumieniowościernej, nakłada się metodą elektrostatyczną poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a
następnie wy
średnią grubość 80 µm i twardość 80 w skali Buchholza.
Sposoby wykonania:
Wykonanie standardowe:
narożniki i zakończenia -nie stosuje się akcesoriów specjalnych.
stosuje się łączniki kątowe ze stali nierdzewnej.
wszystkie elementy można dopasować do wymaganych szerokości.
ogrodzenie można montować na terenie nierównym.
Wykonanie specjalne:
 Wkopanie krawężników betonowych – uwzględnione w projekcie





Fundamentowanie:
Fundament i cokoły można wykonać indywidualnie jako wylewane na mokro lub wykorzystać
elementy prefabrykowane wg poniższego rysunku.
W projekcie proponuje się wykonanie fundamentowania prefabrykowanego - jako szybszego
w montażu i nie wymagającego wykonywania dylatacji, niezbędnych w przypadku cokołów
wylewnych.

Wszystkie kombinacje ogrodzeń i bram systemowych można ze sobą łączyć w dowolny sposób.
BRAMY WJAZDOWE
Na wjeździe głównym zaprojektowano bramę przesuwną o szerokości światła bramy 4123mm dostarczaną w ramach systemu ogrodzeniowego.
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SYSTEMOWE, SAMONOŚNE BRAMY PRZESUWNE

Dane techniczne

-

-

-

Opis systemu: przesuwne bramy samonośne, montowane są z części o standardowych długościach.
Poszczególne części bramy trzymane są przez struny przebiegające wewnątrz nich. Samonośne
bramy nie potrzebują żadnych dodatkowych urządzeń montowanych w nawierzchni drogi. Dolna belka
nośna bramy, to aluminiowa rura profilowana. Przednia i tylna płyta czołowa belki połączone są
biegnącymi wewnątrz strunami, z których każda trzyma przechodzące przez belkę pionowe pręty
bramy.
Brama zawieszona jest na dwóch podwójnych kołach tocznych z tworzywa sztucznego. Koła te
osadzone są w oprawach umożliwiających płynną regulację luzu, przytwierdzonych do słupków
nośnych bramy. W górnej części tych słupków znajdują się, osadzone na łożyskach igiełkowych,
krążki prowadzące. Całość montuje się na fundamencie prefabrykowanym, bądź wylewanym na
miejscu. Zamykająca się brama dochodzi do portalu najazdowego wyposażonego w odbojnicę i
zaczep rygla zamka. Bramy obsługiwane ręcznie wyposażone są w zamek zatrzaskowy. Bramy
umożliwiają montaż jednostek napędowych dowolnego typu.
Skrzydło bramy:
Sprężona belka nośna bramy:
Belka nośna wykonana jako zamknięty profil aluminiowy 205 x 285 mm.
Struny wykonane z drutów ze stali sprężynowej 2 x 7,0 mm, ocynkowane.
Drut nośny 1 x 4,5 mm, ocynkowany.
Naciąg strun: 300 kN
Dolne prowadzenie:
Podwójne koła toczne z tworzywa: średnica 80 i 60 mm.
Pyłoszczelne łożyska kulkowe.
Aluminiowe osłony.
Aluminiowe gniazda (obsady) łożysk..
Płynna regulacja rozstawienia kół w pionie.
Górne prowadzenie:
Krążki prowadzące z tworzywa.
Słupek nośny bramy wykonany z rur profilowanych 60 x 80 x 2 mm, ocynkowany
wg DIN 50976.
Belka górna bramy:
Belka górna wykonana z aluminiowego profilu zamknięty 35 x 60 mm.
Połączenie struna ocynkowana średnicy 4,5 mm.
Tuleje obrotowe z tworzywa.
Pręty pionowe wykonane z rury o średnicy 26 mm, ocynkowane według DIN 50976.

Zamek
- Bębenkowy zamek zatrzaskowy lub inny na żądanie.
- Wpuszczany zaczep rygla zamka, ocynkowany wg DIN 50976.
Stopa słupka:
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Stopa słupka nośnego bramy: 80 x 180 mm .
Mocowanie: kotwy M16 x 200, po dwie na słupek.

Fundament prefabrykowany:
- Prefabrykowany fundament.
- Słupki nośne wykonane z rury profilowanej 60 x 80 x 2 mm, ocynkowane wg DIN 50976.
- Klamry mocujące wykonane ze stali nierdzewnej.
Słupek odbojowy:
- Rury profilowe: 60 x 80 x 2 mm, ocynkowane wg DIN 50976.
- Klamry mocujące wykonane ze stali nierdzewnej.
Kolory standardowe / materiały:
Powłoki cynkowe / aluminium (pręty pionowe, słupki/ belka nośna dolna, belka górna-rygiel)
RAL 6014 zielony (oliwkowy) RAL 9010 biały
RAL 9010/7030 biały / szary (pręty pionowe / belka dolna nośna, belka górna-rygiel, słupki)
RAL 9005 czarny
RAL 7030 szary
RAL 6005 zieleń mchu
W projekcie przewiduje się zastosowanie bramy w kolorze 6014 (oliwkowy)
Powłoki:
Na wszystkie części ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni w procesach obróbki strumieniowościernej, nakłada się metodą elektrostatyczną poliestrowy lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a
następnie wygrzewa je w temperaturze 210 C. Powstała w ten sposób powłoka ochronna posiada średnią
grubość 80 µm i twardość 80 w skali Buchholza.
Zestawienie tabelaryczne parametrów typoszeregu systemowych bram samonośnych wybór do
projektu oznaczono kolorem szarym
Wymiarowy
Wysokość
Prześwit
Zapotrzebowanie
Długość
Rozstawienie Średnica
Typ
bramy
bramy
miejsca
Skrzydła
Słupów
prętów
Bramy
(mm)
(mm)*
(mm)
bramy
Nośnych
(mm)
(mm)
(mm)
30/150
30/180
30/200
30/250
40/150
40/180
40/200
40/250
50/150
50/180
50/200
50/250
60/150
60/180
60/200
60/250
70/150
70/180
70/200
70/250
85/150
85/180
85/200
95/150
95/180
95/200

1500
1800
2000
2500
1500
1800
2000
2500
1500
1800
2000
2500
1500
1800
2000
2500
1500
1800
2000
2500
1500
1800
2000
1500
1800
2000

3100
3100
3100
3100
4123
4123
4123
4123
5023
5023
5023
5023
5923
5923
5923
5923
7175
7175
7175
7175
8423
8423
8423
9420
9420
9420

8333
8333
8333
8333
10406
10406
10406
10406
12666
12666
12666
12666
14506
14506
14506
14506
17510
17510
17510
17510
20006
20006
20006
22010
22010
22010

5150
5150
5150
5150
6200
6200
6200
6200
7600
7600
7600
7600
8500
8500
8500
8500
10300
10300
10300
10300
11500
11500
11500
12500
12500
12500

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800
2800

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Wariant wykonania ;
- brama osadzona na fundamencie prefabrykowanym Wykonanie specjalne:
- montaż jednostki napędowej
- brama wyposażona w fotokomórkę,
32

brama wyposażona w klucz blokujący,

-

BRAMY ROZWIERANE

Opis systemu: bramy obrotowe wytwarzane są jako jedno- i dwuskrzydłowe. Rama skrzydła bramy stanowi
konstrukcja spawana z rur profilowych. Do poziomych belek przyspawane są pionowe pręty, rozstawione co
160 mm. Regulowane zawiasy zapewniają kąt obrotu 180. Słupki zakończone są stopami dla kotwienia ich na
fundamencie, a od góry zamykają je aluminiowe kapturki. Fundamenty słupków mogą być prefabrykowane,
bądź wylewane na miejscu. W jednym skrzydle osadzony jest zamek zatrzaskowy (*SKG). Przekręcenie klucza
blokuje także ruchome zasuwy ryglujące, które wchodzą w otwory wykonane w bloczku betonowym będącym
ogranicznikiem. Ramę bramy wypełnia konstrukcja ogrodzenia systemowego typu Heracles, Atlas lub Athos.
Bramy mają bębenkowe zamki zatrzaskowe. Obrotowa gałka po wewnętrznej stronie furty umożliwia stawianie
ich na drogach ewakuacyjnych.
Dane techniczne
Wymiary:
Szerokoś
ćw
świetle
(mm)
0,89

Zapotrzebow
anie miejsca
(mm)

Brama pojedyncza
E10
   
E15
   
E20
   
E25
  
E30
 
E30
E35

E40

E45

E50


3.5











890
1492
1940
2390
2834
2834
3434
3484
4344
4934

1256
1856
2306
2756
3206
3261
3861
4311
4761
5361













Typ

Wysokość
(mm)

Szerokość
w świetle
(mm)

Zapotrzebow
anie miejsca
(mm)

2241
3441
4341
5241
6141
6251
7451
8351
9251
10451
1170
1670
2150

1000
1250
1500
1800
2000
2500

Wysokość
(mm)

1000
1250
1500
1800
2000
2500

Typ

Brama podwójna
E1010
  
E1515
  
E2020
  
E2525
 
E3030

E3030
E3535
E4040
E4545
E5050
Furta
L10


L15


L1010



































1903
3103
4003
4903
5803
5803
7007
7907
8827
10007

 
 
 

1050
1550
2030

Oddziaływanie na środowisko
Planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko a zastosowane
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rozwiązania minimalizują ewentualne wystąpienie takich zagrożeń:


odpady (minimalne ilości ) będą gromadzone w szczelnych kontenerach;



obiekty oczyszczalni będą wyposażone w instalację wodną - punkty czerpalne ze złączką do
węża by umożliwić utrzymanie czystości i porządku;



teren oczyszczalni będzie ogrodzony i będzie to obszar do którego Inwestor posiada tytuł
prawny;



w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej w celu zapewnienia ciągłości procesu
uzdatniania wody automatycznie włączy się agregat prądotwórczy;

Obsługa w zakresie mediów;

3.6

Planowana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko a zastosowane
rozwiązania minimalizują ewentualne wystąpienie takich zagrożeń:


kanalizacja sanitarna; ścieki z przebudowanego węzła sanitarnego w BT będą odprowadzane
jak dotychczas, tj. do zastanej kanalizacji sanitarnej



kanalizacja technologiczna: ścieki z płukania filtrów odprowadzane będą do projektowanego
na terenie zespołu osadników. Zespół osadników oraz spust i przelew z obu komór
projektowanego zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej Z1 podłaczone sa w projekcie do
zastanej kanalizacji DN250.



Zasilanie elektrenergeteczne; z sieci terenowej za pośrednictwem istniejącej stacji
transformatorowej.



Woda użytkowa; z własnego ujęcia.

Koniec opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu.
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OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU
TECHNOLOGICZNEGO
1.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

1.1

Charakterystyka ogólna:
Zastany budynek technologiczny - parterowy, niepodpiwniczony, murowany
pawilon, przekryty stropodachem niewentylowanym krytym papą wzniesiony w latach
80-tych XXw. Rzut budynku na planie litery „L” o wymiarach18,83x17,09m,
Wejście główne, w ścianie szczytowej, od strony wschodniej. Od strony
południowej dwa wejścia do hali filtrów. W budynku wydzielono od strony północnej
skład opału, kotłownię, pomieszczenie W.C., dyżurkę oraz pompownię. Pozostałą
powierzchnię od strony południowej zajmuje hala technologiczna z urządzeniami
technologicznymi do uzdatniania i pompowania wody. W obrębie hali znajdują się
kanały technologiczne przekryte płytami stalowymi.
Posadowienie na ścianach fundamentowych żelbetowych.
Ściany zewnętrzne z prefabrykowanych płyt kanałowych z oblicówką z bloczków
gazobetonowych oraz lokalnie cegły kratówki, otynkowane tynkiem cementowowapiennym o łącznej grubości ok. 42cm. Ściany fundamentowe ocieplone w części
cokołowej w technologii ciężkiej mokrej z użycie płyt styropianowych i tynku
cementowo - wapiennego na siatce Ledóchowskiego.
Ściany działowe z cegły dziurawki.
Przekrycie prefabrykowanymi płytami kanałowymi ze spadkiem 2,5%. W hali
technologicznej układ konstrukcyjny podłużny, dwutraktowy. Płyty stropowe oparte są
na środku na konstrukcji stalowej w postaci ciągłego, 2przęsłowego podciągu
stalowego z 2 profili I300 łączonych blachownicami , opartego na 2 słupach
przyściennych i słupie środkowym spawanych profili I300 (jak podciąg)
Strop ocieplony jest od góry styropianem gr.5cm, na którym wylano szlichtę
dociskową i ułożono 3 warstwy papy na lepiku.
Posadzki betonowe odporne na ścieranie, na izolacji poziomej, ciężkiej z 2 warstw
papy asf. 500.
Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej, mocowane do okapu, wystającego
15cm poza obrys ścian zewnętrznych.
Okna drewniane, zespolone. Drzwi drewniane w obramowaniu z kształtowników
stalowych.
Tynki zewnętrzne i wewnetrzne cementowo wapienne.

1.2

Instalacje:
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje:
a/. elektroenergetyczne:
- zasilania urządzeń technologicznych,
- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
- oświetleniową
- odgromową
b/. sanitarne:
- wodno - kanalizacyjne bytowe i technologiczne, z rur stalowych i żeliwa
- c.o. i c.c.w. zasilane z własnej kotłowni na paliwo stałe z rur stalowych
c/. wentylację grawitacyjną w postaci murowanych trzonów kominowychoraz
wywietrzaków dachowych
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1.3

Dokumentacja fotograficzna:
Poniżej zamieszono kilka fotografii ilustrujących wygląd i stan obiektu.

fot.1-elewacja części wejściowej i hali filtrów

fot.3 - Elewacja hali filtrów-bramy w ścianie
szczytowej

fot2. Elewacja części wejściowej

fot4. Elewacja części zapleczowej

fot.5,6 wnętrza budynku technologicznego

1.4

Wnioski i wytyczne
W nawiązaniu do powyższej dokumentacji i opisu stanu istniejącego formułuje
się następujące wnioski co do zakresu i formy przebudowy oraz rewitalizacji
architektury budynku.
1.4.1 Zagadnienia użytkowe i funkcjonalne.
Z uwagi na fakt, że zachowana zostaje pierwotna funkcja technologiczna obiektu
układ funkcjonalny zdeterminowany jest rozplanowaniem nowej technologii. Z
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projektowanego, nowego układu technologicznego wynika potrzeba ingerencji w układ
przestrzenny budynku. Na skutek zastosowania nowoczesnych urządzeń ale powstały
rezerwy powierzchni, które należy zagospodarować zgodnie z potrzebami
powierzchniowymi Inwestora i wymogami obowiązujących przepisów.
1.4.2 Zagadnienia architektoniczne.
Degradacja pierwotnej formy architektonicznej wymusza zastosowanie
radykalnych metod w zakresie adaptacji obiektu. Dodatkowym czynnikiem są tutaj
również uwarunkowania czysto użytkowe. W istniejących warunkach klimatycznych
budynki przekryte dachami płaskimi, bez okapów łatwiej ulegają awariom i szybciej
starzeją się, szczególnie wobec zastosowania przestarzałych technologii
wykonawczych w zakresie pokryc dachów płaskich..
W związku z powyższym koncepcja estetyczna powinna połączyć zastosowanie
dachów z widocznymi spadkami, a więc form tradycyjnych, z nowoczesnym detalem i
materiałami wykończeniowymi użytymi w sposób jak najbardziej współczesny.
Zakres przebudowy będzie obejmował ocieplenie ścian metodą ETICS oraz
ocieplenie stropodachu. Ocieplenie ścian daje możliwości poprawy estetyki obiektu.

2.

ORZECZENIE TECHNICZNE O MOŻLIWOŚCI WYKONANIA
PRZEBUDOWY

2.1

Ocena stanu technicznego BT
Obiekt pozostaje w ciągłej eksploatacji. Ogólny stan techniczny budynku jest
zły - jednak w chwili obecnej nie zagraża on jeszcze zdrowiu i życiu użytkowników.
Na elewacjach widoczne są rysy z odspojeniami tynku. Rysy te powstały w
warstwie ocieplenia gazobetonem w miejscach styków prefabrykowanych płyt
sciennych oraz nadproży i w niektórych miejscach są widoczne również wewnątrz
budynku. Rysy mają od wewnątrz charakter stabilny, natomiast od zewnątrz, na
skutek wpływu czynników atmosferycznych stopniowo powiększają się, głównie w
warstwie tynku.
Na elewacjach widoczne są liczne zacieki i ślady korozji biologicznej szczególnie od strony północnej.
Pokrycie dachowe jest w dużym stopniu zdegradowane i wykazuje liczne
nieszczelności.
Kolejną usterką jest zaobserwowane odłonięcie zbrojenia płyt stropowych i
widoczne ślady korozji. Jest to usterka mogąca Stanowic zagrożenie dla stabilności
konstrukcji i wymaga pilnej naprawy. Konstrukcja stalowa w hali głównej jest dobrze
zabezpieczona powłokami malarskimi i nie jest skorodowana.
Budynek jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, lecz jest zaniedbany i nie
spełnia szeregu przepisów co do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich wyposażenie, takich jak: funkcjonalność sanitariatu i szerokość otworów
drzwiowych, izolacyjność termiczna przegród budowlanych.
Wyposażenie obiektu jest zdekapitalizowane i wymaga wymiany.
Należy więc podjąć działania zmierzające do wyeliminowania w/w wad
funkcjonalnych, zabezpieczyć konstrukcję przed powstawaniem kolejnych zarysowań
oraz docieplić obiekt - w ramach planowanej przebudowy.

3.2

Oświadczenie w trybie par. Nr 206; dział V , Dz.U. Nr 75
Projektowana przebudowa, polegająca na dostosowaniu budynku
technologicznego Stacji Wodociągowej w Płonce Strumiance do wymogów
nowej technologii uzdatniania wody oraz wykonaniu ocieplenia i zmiany
sposobu zadaszenia - nie oddziałuje negatywnie na stan konstrukcji i elementów
budynku, nie narusza stanu podłoża gruntowego i nie pogarsza stanu
technicznego obiektu.
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OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE PRZEBUDOWY

4.

BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
założenia projektowe:

4.1





4.2.

Przebudowa ma na celu dostosowanie zastanych pomieszczeń do projektowanego
układu nowej technologii uzdatniania wody oraz dopasowania do obowiązujących
przepisów i norm budowlanych także w zakresie ochrony cieplnej oraz poprawienia
standardu i estetyki obiektu.
Sposób użytkowania obiektu nie ulega zmianie.
Projektowany obiekt jest bezobsługowy - t.zn. nie przewiduje się stałego pobytu osób,
a jedynie wizyty pracownika celem dokonywania przeglądów i kontroli pracy urządzeń
oraz utrzymania budynku i terenu w należytym porządku
Program funkcjonalny.
Pierwotny układ funkcjonalny budynku nie ulega zasadniczej zmianie.
Poziom zastanej posadzek w budynku zostaje zachowany z uwzględnieniem
likwidacji zagłębienia w pomieszczeniach składu opału i kotłowni i wyrównania
posadzki do poziomu pozostałych pomieszczeń.
Pomieszczenie składu opału zostało zamienione na pomieszczenie dozoru dla
pracowników przybywających na inspekcję obiektu - jako pokój do dokonywania
zapiów wykonanych czynności inspekcyjnych bądź napraw i konserwacji.
Pomieszczeni przeznaczone jest na pobyt czaowy do 2 godzin i nie stanowi miejsca
pracy. W pomieszczeniu dawnej kotłowni zaaranżowano węzeł ciepła z urządzeniami i
armaturą pompy ciepła. Pomieszczenia W.C. przeprojektowano korygując wielkość
otworów drzwiowych. Pomieszczenia rozdzielni e/e i hali pomp - zachowują pierwotne
przeznaczenie. Wnękę na końcu korytarza przebudowano na schowek porządkowy z
zlewem.
Hala technologiczna zachowuje swoją funkcję, przy czym została ona zmniejszona
poprzez wydzielenie z jej powierzchni od strony zachodniej magazynu oraz
pomieszczenia węzła chlorowania zapobiegawczego. Do pomieszczenia chloratora
zaprojektowano wejście wewnętrzne i wymagane przepisami wyjście ewakuacyjne na
zewnątrz. Do magazynu zaprojektowano wejście od strony zewnętrznej i od strony hali
technologicznej. Magazyn będzie obsługiwany bez konieczności ingerencji osób do
części technologicznej, zatem może być używany, jako niezwiązany bezpośrednio z
funkcją technologiczna budynku, np. jako schowek na narzędzia ogrodnicze i sprzęt
utrzymania terenu. Otwory okienne w hali technologicznej powiększono poprzez
rozkucie ścianek podokiennych. Powiększenie okien ma na celu poprawę doświetlenia
światłem naturalnym we wnętrzu i kompensację okien odgrodzonych pomieszczeniami
magazynu i chloratora, a także poprawę estetyki budynku.
W hali technologicznej rozmieszczono zgodnie ze schematem wszystkie elementy
ciągu technologicznego uzdatniania i pompowania wody: filtry, stację pomp it.d..
Wszystkie otwarte kanały technologiczne zostaną wypełnione a zbiorniki filtracyjne i
urządzenia będą ustawione na nowych płytach fundamentowych zlicowanych z
posadzką hali.
W ścianie szczytowej południowej zaprojektowano otwór technologiczny do
wprowadzenia nowych zbiorników i urządzeń na halę. Otwór, po wprowadzeniu
wyposażenia, zostanie częściowo zamurowany i posłuży jako dodatkowe oświetlenie
wnętrza hali.
W związku ze zmianą sposobu zadaszenia obiektu, polegającą na wykonaniu
zadaszenia dwuspadowego o konstrukcji drewnianej, nad stropem powstał strych
nieużytkowy. Od strony wschodniej zaprojektowano ganek z podestem nad wejściem i
drabiną, po których można przedostać się na poddasze. Dostęp do poddasza przez
przełaz kolankowy. Wyjście na dach - z poddasza poprzez szklony, systemowy wyłaz
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dachowy.
4.3

Zagadnienia architektoniczne
Projektowana przebudowa budynku technologicznego ma, oprócz aspektów
dostosowania do zmienionej technologii i poprawy funkcjonalności , doprowadzić do
poprawy estetyki obiektu.
Przewidywane ocieplenie (obiektu stanowi doskonały przyczynek do opracowania
nowego wystroju elewacji. Koncepcja estetyczna zakłada tez zasadniczą zmianę
wizerunku obiektu poprzez realizację nowego, wyrazistego zadaszenia budynku w
postaci dachów dwuspadowych, krytych panelami systemowymi z blachy stalowej
powlekanej łączonymi na rąbek. Zadaszenie wschodniej części zostanie wysunięte
przed ścianę szczytową z wejściem głównym i wsparte na stalowej ściance
szkieletowej wykończonej ażurową okładziną drewnopodobną na rdzeniu bakelitowym
- np. Trespa, tworząc w ten sposób ganek wejściowy.
Elewacje budynku zaprojektowano w dwóch odcieniach szarości stosujac tynki
cienkowarstwowe barwione w masie w ramach systemu docieplenia ścian ETICS. .
Część wschodnia budynku została ocieplona wełną skalną i wykończona elewacją
wentylowaną z paneli drewnopodobnych tworząc spójną kompozycje z gankiem
wejściowym
Okna w kolorze grafitowym, z profili aluminiowych z napowietrzaczami
szczelinowymi z deflektorami powietrza w kolorze grafitowym RAL 7024. Okapniki
zewnętrzne w kolorze okien. Drzwi aluminiowe w kolorze grafitowym RAL 7024
Zadaszenie nad drzwiami w kolorze białym.
Zaprojektowany wystrój elewacji nadaje mu nowoczesny, minimalistyczny wyraz z
wyraźnymi akcentami nawiązującymi do architektury tradycyjnej.
Po lewej wizualizacje koncepcji
architektonicznej, która została
utrzymana w niniejszym opracowaniu.
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:
1.DACH:
Pokrycie dachowe - panele dachowe
na rąbek w kol. grafitowym RAL 7024
Podbitka okapu na szczytach - panele
blaszane, systemowe w kol.
grafitowym RAL 7024
Okap - panele blaszane, systemowe
w kol. grafitowym RAL 7024
Rynny i rury deszczowe stalowe,
powlekane w kolorze grafitowym RAL
7024
2. ŚCIANY:
Od okapu do nadproży - tynk
silikonowo -silikatowy, baranek 2mm
w kolorze szarym NCS S 2000-N
Od nadproży do cokołu silikonowo silikatowy, baranek 2mm w kolorze
jasnoszarym NCS S 0500-N
- w części wejściowej elewacja
wentylowana, ażurowa z paneli
drewnopodobnych w kolorze dębu
na rdzeniu bakelitowym
Cokół - tynk ozdobny typu "Kamień
naturalny" w kolorze ciemnoszarym
NCS S 8500-N
3. ŚLUSARKA OKIENNODRZWIOWA
z profili aluminiowych ciepłych w
kolorze RAL 7024 Graphitgrau
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4.4

Ocieplenie (termomodernizacja)
Z uwagi na fakt, że grubość ścian istniejących oraz ocieplenie stropodachu nie
zapewnia zgodnej z obowiązującymi przepisami izolacyjności termicznej przewidziano
w projekcie wykonanie docieplenia (termomodernizacji) obiektu.
Wstępną kalkulację termiki przegród wykonano przy pomocy ogólnodostępnego
kalkulatora termiki przegród budowlanych oraz wykonano załączoną do niniejszego
opracowania projektowaną charakterystyke energetyczną obiektu.
Wartość obowiązującego wsp. U dla stropodachu przy 8 °C < ti < 16 °C wynosi
U=0,30W/m2K. Współczynnik obliczeniowy dla projektowanej, docieplonej przegrody
wynosi U=0,20W/m2K
Wartość obowiązującego wsp. U dla ścian przy 8 °C < ti < 16 °C wynosi
U=0,45W/m2K. Współczynnik obliczeniowy dla projektowanej, docieplonej przegrody
wynosi U=0,24W/m2K
Zaprojektowano docieplenie ścian w dwóch systemach różniących sie sposobem
wykończenia elewacji:
1. elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym przewidziano w systemie
ETICS (BSO) dawniej określanym jako technologia „lekka mokra” z użyciem płyt
termoizolacyjnych z wełny mineralnej.
2. elewacje wykończone panelami drewnopodobnymi o rdzeniu bakelitowym w
systemie t.zw. elewacji wentylowanej z użyciem mocowanych mechanicznie do
podłoża płyt termoizolacyjnych z welonem szklanym i stelaża systemowego do
montażu paneli wykończeniowych.

4.4.1 Ściany zewnętrzne
Z uwagi na użytą na obiekcie technologię ocieplenia ściany zewnętrznej z użyciem
bloczków gazobetonowych zaleca się bezwzględnie, przed przystąpieniem do
ocieplenia dokołkowanie bloczków gazobetonowych do podłoża ściany nośnej .
Pionowe rysy na elewacji wyznaczają podział na elementy prefabrykowane co należy
uwzględnić przy kołkowaniu. Optymalne jest kołkowanie do żelbetu pomiędzy
kanałami płyty ściennej. W następnej kolejności należy uzupełnić ubytki na ścianie za
pomocą lekkiej zaprawy cementowo -wapiennej po uprzednim zagruntowaniu podłoża.
W miejscach ubytków na pustakach ceramicznych należy je osiatkować siatką
Ledóchowskiego i wykonać obrzut cementowy jako podłoże do reprofilacji ściany w
tynku cem.-wap.
Zaprojektowano docieplenie użyciem płyt termoizolacyjnych z lamellowej wełny
skalnej o współczynniku λ = 0,04W/mK i grubości 14cm dla hali technologicznej.
Wełnę należy kleić do podłoża całopowierzchniowo ( na grzebień ). Przy
niewielkiej wysokości budynku i lamelowym układzie włókien można wówczas
zrezygnować z mocowania mechanicznego.
Ocieplenie glifów okiennych wełną skalną o grubości 3cm.
Ocieplenie cokołu płytami z polistyrenu extrudowanego XPS o powierzchni
dostosowanej do nakładania zapraw klejowych systemów ociepleń np. Styrofoam IBA.
Szczegóły warstw i wytyczne wykonawcze na rysunkach przekrojowych. Roboty
należy wykonywać stosując materiały rekomendowane w ramach wybranego do
realizacji systemu – ściśle wg instrukcji danego systemu.
Jeżeli na powierzchni ściany występują nierówności większe niż 10 mm, to
należy je wyrównać zaprawą cementową 1:3 lub zaprawą systemową.
Roboty ocieplające należy wykonywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy
temperatura powietrza jest nie niższa niż 5°C.
Ściany fundamentowe przed wykonaniem docieplenia należy dokładnie oczyścić
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ze starej izolacji bitumicznej, zagruntować emulsją bitumiczną i położyć hydroizolację
powłokową z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami, a następnie przykleić płyty
z polistyrenu ektrudowanego na pianę poliuretanową. Ocieplenie zabezpieczyć folią
kubełkową.
Na ścianach powyżej cokołu system standardowy wykończony tynkiem silikonowo
– silikatowym typu baranek 2mm,
4.4.2 ocieplenie stropodachu
Zakłada się usunięcie wszystkich warstw izolacyjnych pokrycia na istniejących
płytach stropowych – do wierzchu stropu. Na stropie ułożona zostanie warstwa
paroizolacji z folii PE DL 150 i ocieplenie z waty szklanej o grubości 18cm.
4.5

zagadnienia konstrukcyjne i ogólnobudowlane

4.5.1 Posadowienie i fundamenty filtrów
Projekt nie przewiduje ingerencji w posadowienie budynku. Przewiduje się
natomiast częściowe odsłonięcie ścian fundamentowych celem ich docieplenia i
wykonania izolacji pionowej oraz okładzin cokołowych. Jeżeli po odsłonięciu
fundamentu ujawnione zostaną uszkodzenia fundamentu fakt taki należy niezwłocznie
zgłosić do nadzoru autorskiego.
W związku z wymianą całej technologii przewiduje się usunięcie istniejących
fundamentów pod stare zbiorniki. Fundamenty i ściany kanałów na skuć do poziomu
spodu podkładu betonowego nowego fundamentu.
Konstrukcje betonowe znajdujące się w gruncie we wnętrzu budynku należy
zabezpieczyć przeciwwilgociowo - podkłady betonowe pod fundamenty filtrów i płyty
posadzkowe zagruntować a następnie położyć mineralną izolację dwuskładnikową.
Od zewnątrz - powłokowe izolacje bitumiczne.
Przejścia przewodów technologicznych - wg dokumentacji technicznej w branży
technologii wody . Poziomy i piony instalacyjne, przejścia pod ławami i przez warstwy
posadzkowe – należy wykonać przed zagęszczeniem gruntu i wylaniem betonu
podkładowego posadzki.
Pod ścianki działowe magazynu i węzła chlorowania zapobiegawczego
wykonać, pomiędzy fundamentami starych zbiorników, podwalinę o przekroju
40x25cm w warstwie chudego betonu. Szczegóły w projekcie pompowni strefowej w
Łapach na rysunku nr K-01/PSK.
4.5.2 Zadaszenie
Przyjęta koncepcja estetyczna przewiduje ustawienie na istniejącym stropodachu
więźby dachowej i wykonanie dwóch, wzajemnie prostopadłych dachów
dwuspadowych. Konstrukcja więźby dachowej została zaprojektowana jako układ
wiązarów płatwiowo - kleszczowych z płatwiami pośrednimi i kalenicową. Stężenia
podłużne więźby za pomocą zastrzałów na słupach stolcowych.
Słupy stolcowe pod płatwią kalenicową ustawione na 2 belkach podwalinowych
ułożonych na stropie nad podciągiem w hali technologicznej. Płatwie pośrednie
podparte są ukośnymi słupami wspartymi na w/w podwalinie w jednej osi ze słupem
stolcowym i wraz z para krokwi tworzą wiązar ściągniety kleszczami.
W związku z ustawieniem na stropie więźby dachowej konstrukcję podciągu
należy dodatkowo wzmocnić: na etapie wykonawstwa należy w podciągu
skorygować rozstaw przewiązek łączących belki I300PN - powinny one być
wykonane z blachy 100X12mm o rozstawie 500mm.
Murłaty i podwaliny montowane do stropu na śruby kotwiące HILTI lub kotwy
chemiczne do projektowanych wieńców W1 i W2. W montażu więźby należy stosować
atestowane stalowe, perforowane złącza ciesielskie i atestowane gwoździe lub wkręty
z łbem stożkowym.
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Pokrycie dachowe z paneli systemowych na rąbek stojący, mocowanych na
łaceniu i kontrłatach. Na krokwiach rozpiąć membranę dyfuzyjną, dachową.
Wykonanie tak dachów, jak i termorenowacji ścian determinuje wymianę rynien i
rur spustowych na rynny z stalowe, systemowe w kolorze pokrycia dachowego.
4.5.3 Zabezpieczenie konstrukcji przekrycia
Na spodzie prefabrykowanych płyt stropowych przekrycia stwierdzono odsłonięte
zbrojenie (fotografie poniżej).

Należy przeprowadzić renowację całej powierzchni spodu płyt stropowych w
następujący sposób:
- usunąć wszystkie luźne cząstki i powłoki malarskie
- oczyścić osłonięte zbrojenie do metalicznego połysku
- odtworzyć otulinę w systemie jenoskładnikowym do napraw żelbetu typu 3 w 1 –
antykorozja, mostek zczepny i reprofilacja.
W celu usztywnienia całej struktury ustroju budowlanego wykonanej z prefabrykatów
zaprojektowano dodatkowe wieńce wylewane na stropie wzdłuż ścian zewnętrznych oraz
pomiędzy halą a traktem północnym. Wieńce wylewać na oczyszczonym stropie i gzymsie
prefabrykowanym. Podłoże zagruntować gruntym krystalizującym w podłożu i wykonać
mostek zczepny ze szlamu mineralnego metodą mokre na mokre. Zbrojenie przygotować
przed wykonaniem mostka. Wieniec zbroić 2x #12 górą i dołem. Beton wylewać na świeżą,
drugą warstwę szlamu. Strzemiona Ø6mm co 30cm.
4.5.4 Posadzka – zaprojektowana jako tz.w. posadzka na gruncie:
 podłoże istniejące i nasypowe zagęszczane warstwami 15cm
 beton podkładowy C-8/10 grubości 10cm
 izolacja przeciwwilgociowa - powłoka mineralna dwuskładnikowa lub szlam
mineralny aplikowany dwukrotnie
 szlichta cementowa gr. 8cm zbrojoną siatką ø3mm o oczkach max 8x8m.
 Wykończenie z płytek gresowych na kleju.
Posadzkę dylatować co 4m. Dopuszcza się wykonanie dylatacji przez nacięcie
wylewki. W miejscach dylatacji zastosować dylatacyjne listwy systemowe do posadzek
z płytek ceramicznych.
4.5.5 Rozkucia otworów drzwiowych i okiennych
Zaprojektowano nowe otwory drzwiowe w zewnętrznej ścianie konstrukcyjnej
(drzwi do węzła chlorowania zapobiegawczego i magazynu) oraz powiększenie
otworów okiennych. Otwory te będą wykonane poprzez rozbiórkę ścianek
podokiennych, bez ingerencji w część nośną przegrody.
W południowej ścianie szczytowej zaprojektowano otwór do transportu zbiorników
filtracyjnych i urządzeń. Nad projektowanym otworem wydano nadproże żelbetowe N2
wg rys. nr K-03/NT. Otwór można rozkuć dopiero po osadzeniu nadproża. Pomiędzy
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halą filtów a traktem północnym budynku zaprojektowano poszerzenie otworu
komunikacyjnego z osadzeniem nadproża stalowego N1.
Po ustawieniu wyposażenia technologicznego otwór częściowo zamurować z
pozostawieniem dylatacji od ściany istniejącej a następnie osadzić projektowane okno.
4.5.6 materiały konstrukcyjne






beton konstrukcyjny, żwirowy, klasy C25/30,
beton podkładowy C8/10
stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) ozn. na rys. "#"
Beton konstrukcyjny stóp i ław fundamentowych powinien być gęstoplastyczny i
wibrowany mechanicznie.
Elementy stalowe w budynku należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną,
nawierzchniową, dwuskładnikową bez rozpuszczalnika (dopuszczoną przez
Państwowy Zakład Higieny). Grubość powłoki 300 mikronów. Wymagany jest
pierwszy stopień czystości elementów przed malowaniem.

4.5.7. Opaska zewnętrzna: przewiduje się opaskę z kostki betonowej typu prostokatnego w
kolorze szarym ograniczoną obrzeżem betonowym gr. 6cm.
Opaska ze spadkiem 5% na zewnątrz budynku.
Przy podeście przed wejściem głównym zaprojektowano pochylnię transportową z
kostki j.w..
4.6

Elementy wykończenia i wyposażenia budynku technologicznego

4.6.1 wykończenie pomieszczeń technologicznych:
Zastosowano okładziny ceramiczne: na posadzkach i fundamentach filtrów gresy
antypoślizgowe, na ścianach płytki gresowe - wg szczegółów w załączonym
zestawieniu powierzchni i materiałów wykończeniowych.
Wykończenie ścian powyżej okładzin ceramicznych - położenie gładzi
cementowej.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufit podwieszany modułowy
600x600mm z atestem do pomieszczeń higienicznych.
4.6.2 wyposażenie budynku technologicznego w branży budowlanej:



4.7

drabinka włazowa na podest nad wejściem, zewnętrzna – wyrób gotowy
wyłaz dachowy
Stopnie i ławy kominiarskie

Instalacje

Przewiduje się wykonanie następujących instalacji:
4.7.1 elektroenergetyczne:
 zasilania urządzeń technologicznych
 zasilania grzejników elektrycznych,
 oświetleniową - oświetlenia wewnętrznego, bezpieczeństwa, kierunkowe
 gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia,
 niskoprądowe – instalacja alarmowa z monitoringiem obiektu, detekcja poziomu
wody w zbiornikach
4.7.2 sanitarne:
 wodno - kanalizacyjna bytowa, z przygotowaniem ciepłej wody w termie
pojemnościowych
 wodno - kanalizacyjna technologiczna
 osuszania powietrza w hali technologicznej
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wentylacji grawitacyjnej z mechanicznym wspomaganiem ciągu w hali
technologicznej
 wentylacji awaryjnej, wyciągowej w węźle chlorowania zapobiegawczego
W pomieszczeniach zapleczowych zaprojektowano wentylację grawitacyjną ,
wykorzystującą istniejące przewody kominowe, przy czym w sanitariatach
zaprojektowano wentylator wyciągowy w pom. w.c. załączany wraz z oświetleniem i z
wyłącznikiem czasowym.
Napływ powietrza wentylacyjnego zapewniony będzie poprzez napowietrzacze
szczelinowe w projektowanych oknach.
4.8

5.

Wskaźniki.
Wskaźnik

Pow. zabudowana
2
Pz [ m ]

BT

275,0

Pow. netto =
Pow. użytkowej
2
Pn [ m ]
223,5

Kubatura
3
[m ]
1141,3

ZABEZPIECZENIA I WYMAGANIA OCHRONY P-POŻ.
Projektowany budynek technologiczny, parterowy stanowiący jedną strefę
pożarową o obciążeniu ogniowym poniżej 500MJ kwalifikuje się do klasy E odporności
pożarowej.
Klasa E odporności pożarowej nie stawia żadnych wymagań elementom
budowlano - konstrukcyjnym obiektu.
Ocieplenie ścian wykonane materiałem niepalnym (wełna mineralna) w technologii
ETICS, wykończonym tynkami silikonowo – silikatowymi spełnia wymóg NRO.
Wszystkie pozostałe elementy wykończenia elewacji, jak podbitki, stelaż stalowy
ganku - NRO. Wszystkie wewnętrzne elementy wyposażenia spełniają wymóg NRO.
Sufity podwieszane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i
nieodpadających pod wpływem ognia.
Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 40m – warunek spełniony.
Dojazdy do obiektu są zapewnione - ze wszystkich stron.
Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z
Polskimi Normami.
Obiekt należy wyposażyć w przenośny sprzęt gaśniczy – 2 gaśnice GP2 : jeden
zestaw przy pompowni, drugi w pobliżu wyjścia.

6.

ZAGADNIENIA BHP
W budynku nie przewiduje się stałego pobytu ludzi.
Dla potrzeb obsługi węzła chlorowania zapobiegawczego – na etapie eksploatacji
SW winny być opracowane:
a/. instrukcja obsługi urządzenia,
b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego,
c/. instrukcja postępowania w przypadku kontaktu ciała z roztworem
podstawowym.
Stanowisko jw. winno być wyposażone w odzież roboczą jak fartuch, rękawice
ochronne, okulary. Roboty konserwacyjne oraz chlorowanie zapobiegawcze będą
wykonywane przez przeszkolony personel lub wyspecjalizowane firmy.
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8.

UWAGI I WYTYCZNE OGÓLNE.
1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami i obowiązującymi
przepisami.
2. Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych przestrzegając przepisów
BHP.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zdjąć humus występujący na powierzchni
terenu.
4. GRUNT W WYKOPIE ODEBRAĆ STOSOWNYM WPISEM DO DZIENNIKA
BUDOWY PRZEZ UPRAWNIONEGO GEOLOGA.
5. Całość konstrukcji wykonywać za pomocą wyspecjalizowanych ekip pozostających
pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano – montażowych
(wg Ministerstwa Infrastruktury i Instytutu Techniki Budowlanej).
- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN).
- Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.
- Instrukcje, wytyczne i Warunki Techniczne Producentów i Dostawców
materiałów budowlano – instalacyjnych.
- Przepisy Techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i
wykonywanych robót.

Koniec opisu technicznego

mgr inż. arch. Paweł Wróblewski

mgr inż. Marcin Andrzejewski

Sprawdził:

mgr inż. arch. Paweł Chmielewski

Warszawa, 2015-07-30

47

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH DLA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO
l.p.
1

Nr
pom.
2

Nazwa
pomieszczenia
4

pow.
(m2)
6

Tynki
kat., rodzaj
7

Okładziny
8

Malowanie
Ściany
9

Malowanie
Sufity
10

Podłogi
11

1

01

HOL

21,2

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe 9 x 30 w
kolorze szarym
spoina 3mm szara

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

2

02

POMIESZCZENIE
DOZORU

7,3

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe 9 x 30 w
kolorze szarym
spoina 3mm szara

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

3

03

POMIESZCZENIE
WĘZŁA CIEPŁA

8,8

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09płytki gresowe 9 x30 w
kolorze szarym, spoina 3mm szara, od
poz. +0,09 do poz. +2,215 płytki gresowe
30x30 jasny szary

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

4

04

WC

3,5

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe 9 x30 w
kolorze szarym, spoina 3mm szara, od
poz. +0,09 do poz. +2,21 płytki gresowe
30x30 jasny szary

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

5

05

ROZDZIELNIA E/E

7,29

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe 9x13
kolorze szarym
spoina 3mm szara

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502
G50y,do
sufitu

-

gres antypoślizgowy
30x30 w kolo rze szarym

Uw
agi
12
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l.p.
1

Nr
pom.
2

Nazwa
pomieszczenia
4

pow.
(m2)
6

Tynki
kat., rodzaj
7

Okładziny
8

Malowanie
Ściany
9

Malowanie
Sufity
10

Podłogi
11

6

06

HALA POMP

35,9

Biała gładź cementowa

do poz. +0,15 płytki gresowe 9 x30 w
kolorze szarym, spoina 3mm szara, od
poz. +0,15 do poz. +2,21 płytki gresowe
30x30 jasny szary

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym i
w kolorze czarnym na
podestach pomp

7

07

POMIESZCZENIE
PORZĄDKOWE

1,8

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe 30x30 w
kolorze granatowym
spoina 3mm szara, na ścianach przy
zlewie od poz. +0,09 do + 2,0 płytki
gresowe 30x30 w kolorze jasnoszarym

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

8

08

HALA FILTRÓW

118,8

Biała gładź cementowa

do poz. +0,15p łytki gresowe 30x30 w
kolorze szarym spoina 3mm szara
od poz. +0,15 do poz. 2,21 płytki
gresowe w kolorze jasnoszarym

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

9

09

WĘZEŁ NaOCl

10,2

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe 30x30 w
kolorze szarym, spoina 3mm szara, na
ścianie ze zlewem od poz. +0,09 do +
2,00 płytki gresowe 30x30 w kolorze
jasnoszarym

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

10

10

MAGAZYN

8,8

Biała gładź cementowa

do poz. +0,09 płytki gresowe kolorze
szarym
spoina 3mm szara

lamperia
lateksowa w 3 kl.
ścieralności
jasnoszara
NCS S1502G50y,do sufitu

Modułowy
sufit
podw.
600x600

gres antypoślizgowy
30x30 w kolorze szarym

Razem Pow. netto Pn =Pu

Uw
agi
12

223,5
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D

INFORMACJA DO SPORZĄDZENIA PLANU BIOZ

1.1

DANE INWESTYCJI:
Przedmiotowa informacja BiOZ dotyczy inwestycji
Rozbudowa Stacji Wodociągowej w Płonce Strumiance: przebudowa
budynku technologicznego i budowa zbiornika wyrównawczego wody
uzdatnionej Z1.
18-100 Płonka Strumianka, dz. ewid. nr 70/2, 71/5, 71/8, 285 obręb Płonka
Strumianka.
.

1.2.

DANE INWESTORA:
akład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
18-100 Łapy, ul. Płonkowska 44

1.3

DANE PROJEKTANTA:
Autorska Pracownia Projektowania Architektonicznego
APPA – mgr inż. arch. Paweł Wróblewski.
01-114 Warszawa, ul. Okocimska 3 m138.
Nr OIA MA-0947, upr. bud. Nr WA-10/98

INFORMACJA BIOZ – CZĘŚĆ OPISOWA
1.ZAKRES ROBÓT
Przedmiotowa inwestycja polega na realizacji następujacych obiektów w kolejności:
1.1. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę technologiczną i techniczną tymczasową
(plac budowy) i docelową.
1.2
Przebudowa i ocieplenie budynku technologicznego
1.3. Wzniesienie zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej
1.4
budowa ogrodzenia

-

WYKAZ ZASTANYCH OBIEKÓW :
Zastany budynek technologiczny
zastany osadnik podziemny na ścieki technologiczne
zastane ogrodzenie, nawierzchnie i elementy urządzenia terenu,

-

ZASTANE ZAGROŻENIA -brak
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA:
Wykonywanie wykopów o głębokości poniżej 1,5m
Prace na wysokości powyżej 5m.
Roboty ziemne z udziałem ciężkiego sprzętu
Roboty montażowe związane z instalacja ciężkich elementów prefabrykowanych

2.

3.
4.

SPOSOBY INSTRUKTAŻU:
Kierownik przed przystąpieniem do wykonania robót niebezpiecznych powinien
osobiście instruować pracowników w zakresie zachowania przepisów BHP, sprawdzić
aktualność stosownych uprawnień wykonawczych, stan wyposażenia ekip oraz osobiście
nadzorować przystąpienie do pracy, realizację i zakończenie robót.
5.

6.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE:
W świetle wymienionych wyżej zagrożeń wynika, oraz na podstawie Art. 21a ust. 3
122

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – zwanym dalej „ustawą” (Dz. U. z 2000
r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr
100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz.
1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676). Kierownik budowy zobowiązany jest do
sporządzenia Szczegółowego Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
Na budowie należy zapewnić Stosowny nadzór nad robotami i egzekwować
przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót
budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 47 z 2003r
oraz sumiennie realizować sporządzony plan BiOZ
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”,
przestrzegając przepisów p.poż. i BHP.
Teren wykonywanych robót należy wygrodzić przegrodami stałymi, oznakować tablicami
ostrzegawczymi z napisem „Uwaga! teren budowy – wstęp wzbroniony” oraz zabezpieczyć
przed osobami postronnymi.
Należy zapewnić środki łączności telefonicznej i transport.
PODSTAWA SPORZĄDZENIA INFORMACJI BIOZ
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z dnia 15
października 2001 r. Nr 118, poz. 1263).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.:
Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
Opracował: mgr inż. arch. Paweł Wróblewski
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