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                                                                                                            Wrocław, 14.11.2011r.   

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Inwestor: 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 2 

57-320 Polanica Zdrój 

 

Przedmiot umowy:  

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów 

biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym,  

działka nr 800, gmina Kłodzko. 
 

Branża: architektoniczna 

 

PROJEKTANT 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. arch. Beata Wąsik 

391/91/UW 

Specjalność architektoniczna                                                    
 

 

 

 

.................................................... 
              podpis Projektanta 

 

SPRAWDZAJĄCY 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. arch. Elżbieta Michałuszko 

61/88/UW 

Specjalność architektoniczna                                                    

 

                

                              

                                             

.................................................... 
                podpis Sprawdzającego 
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                                                                                                            Wrocław, 14.11.2011r.   

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Inwestor: 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 2 

57-320 Polanica Zdrój 

 

Przedmiot umowy:  

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów 

biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym,  

działka nr 800, gmina Kłodzko. 
 

Branża: konstrukcyjna 

 

PROJEKTANT 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. Henryk Ligas 

329/00/DUW 

Specjalność konstrukcyjno - budowlana                                                  
 

 

 

 

.................................................... 
              podpis Projektanta 

 

SPRAWDZAJĄCY 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. Jarosław Bialik 

2/02/DUW 

Specjalność konstrukcyjno- budowlana 

 

                

                              

                                             

.................................................... 
                podpis Sprawdzającego 
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                                                                                                            Wrocław, 14.11.2011r.   

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Inwestor: 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 2 

57-320 Polanica Zdrój 

 

Przedmiot umowy:  

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów 

biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym,  

działka nr 800, gmina Kłodzko. 
 

Branża: sanitarna 

 

PROJEKTANT 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. Grzegorz Pietkiewicz 

127/DOŚ/10 

Specjalność w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych 
 

 

 

 

.................................................... 
              podpis Projektanta 

 

SPRAWDZAJĄCY 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. Barbara Machniewicz 

246/00/DUW 

Specjalność w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych 

 

                

                              

                                             

.................................................... 
                podpis Sprawdzającego 
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                                                                                                            Wrocław, 14.11.2011r.   

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Inwestor: 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 2 

57-320 Polanica Zdrój 

 

Przedmiot umowy:  

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów 

biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym,  

działka nr 800, gmina Kłodzko. 
 

Branża: elektryczna 

 

PROJEKTANT 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. Robert Myrlak  

130/DOS/06 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji              

i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych 
 

 

 

 

 

.................................................... 
              podpis Projektanta 

 

SPRAWDZAJĄCY 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami), opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
mgr inż. Jacek Zadrożny 

262/00/DUW 

Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji              

i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

                

                              

 

                                             

.................................................... 
                podpis Sprawdzającego 



























Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Beata Wąsik

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 391/91/UW,
jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP 
pod numerem: DS-0769.

Członek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 28-06-2011 r.  Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Zbigniew Maćków, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0769-A646-3E9E-3YF6-6C5Y

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1 Inwestor 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdrój. 
 

1.2 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów 

biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, działka nr 800, obręb Szalejów 

Górny. 

Zakres inwestycji, obejmuje wykonanie następujących obiektów i elementów zagospodarowania terenu: 

 kompostowni tunelowej, 

 placu stabilizacji i magazynowania kompostu, 

 placu na biofiltr, 

 dróg i placów wewnętrznych, 

 wewnętrznej, zasilającej sieci elektrycznej NN i teletechnicznej, 

 wewnętrznej sieci kanalizacyjnej deszczowej i technologicznej wraz z odwodnieniami liniowymi, 

 wewnętrznej sieci wodociągowej, 

 zieleni. 

1.3 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 Teren objęty planowaną inwestycją położony jest w województwie dolnośląskim, w odległości 

ok. 0,6 km od najbliższych zabudowań Szalejowa Górnego i Polanicy Zdrój na działce nr 800, obręb 

Szalejów Górny, Gmina Kłodzko, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie. 

 Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego [1994 r.] opisywany obszar położony 

jest na pograniczu mezoregionów 332.48 Gór Stołowych, 332.53 Gór Bystrzyckich i 332.54 Kotliny 

Kłodzkiej. Naturalną granicą pomiędzy górskimi jednostkami jest rzeka Bystrzyca Dusznicka. Wschodni, 

lekko falisty obszar pobliskiego uzdrowiska w Polanicy Zdroju leżący w obrębie Kotliny Kłodzkiej 

wyraźnie kontrastuje z górskim krajobrazem części zachodniej. Kulminacje wzniesień dochodzą do 750 

m n.p.m. (G. Bystrzyckie) i 540 m n.p.m. (G. Stołowe); natomiast najniżej położony punkt nad rzeką 

Bystrzycą Dusznicką w rejonie oczyszczalni ścieków wynosi ok. 341 m n.p.m. 

Teren oczyszczalni sąsiaduje z polami uprawnymi i terenami zadrzewionymi. W pobliżu 

przebiega droga Szalejów Górny – Polanica Zdrój, Najbliższe zabudowania mieszkaniowe Polanicy 

Zdrój i Szalejowa Górnego zlokalizowane SA w odległości powyżej 500 m od terenu oczyszczalni. 
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Na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty: 2 reaktory do biologicznego 

oczyszczania ścieków, 3 stawy osadowe, budynek  socjalno-techniczny, plac stabilizacji osadów 

ściekowych, budynek administracyjny, budynki gospodarcze, drogi wewnętrzne.   

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Polanica 

Zdrój. Sposób użytkowania działki – Bi (inne tereny zabudowane). Miejski Zakład Komunalny                              

w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. zarządza oczyszczalnią ścieków na podstawie umowy dzierżawy nr 30/09           

z dnia 18 maja 2009 roku z Gminą Polanica Zdrój.  

Na terenie inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie 

z MPZP teren oznaczony jest symbolem NO i przeznaczony pod oczyszczalnię ścieków. Zgodnie                      

z zapisami MPZP, w obrębie oczyszczalni, w promieniu 500 m, wyznaczona jest strefa uciążliwości 

oczyszczalni (strefa ograniczonego użytkowania).   

Istniejącymi elementami zagospodarowania są: kolektor dopływowy DN 1000, budynek krat, 

osadniki wstępne, reaktory biologiczne, budynek stacji dmuchaw, selektory i zagęszczacz osadu 

nadmiernego, zbiornik stabilizacji i magazynowania osadów (otwarta komora fermentacyjna), stacja 

odwadniania osadów, plac stabilizacji osadów, budynek mechanicznego zagęszczania osadu                          

z pomieszczeniami technicznymi, budynek socjalno-biurowy, dyspozytornia, budynek gospodarczo-

warsztatowy, wewnętrzne zasilające sieci: wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. 

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie części działki nr 800, służyć będzie do stabilizacji tlenowej 

odpadów biodegradowalnych. Inwestycja ma być prowadzona na obecnie niezagospodarowanym 

terenie, istniejącej oczyszczalni ścieków, jako rozszerzenie funkcjonalne istniejącej oczyszczalni 

ścieków. 

Stabilizacji tlenowej będą poddawane następujące rodzaje odpadów: 

 frakcja biodegradowalna wydzielona ze zmieszanych odpadów komunalnych (19 12 12); 

 osady ściekowe (19 08 05), skratki (19 08 01); 

 odpady zielone (głównie 20 01 08, 20 02 01).  

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu  zawierać będzie budowę następujących obiektów               

i elementów zagospodarowania terenu: 

 kompostowni tunelowej, 

 placu stabilizacji i magazynowania kompostu, 

 placu na biofiltr, 

 dróg i placów wewnętrznych, 

 wewnętrznej, zasilającej sieci elektrycznej NN i teletechnicznej, 
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 wewnętrznej sieci kanalizacyjnej deszczowej i odciekowej wraz z odwodnieniami liniowymi, 

 wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z instalacją wodociągową z zestawem hydroforowym, 

 zieleni. 

Kolejność realizacji obiektów: 

 wytyczenie wszystkich obiektów w terenie, 

 wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania, 

 wykonanie sieci uzbrojenia terenu, 

 wykonanie placów manewrowych i dróg dojazdowych, 

 wykonanie konstrukcji żelbetowej kompostowni tunelowej, 

 dostawa i montaż konstrukcji stalowej i wyposażenia technologicznego kompostowni tunelowej, 

 wykonanie zieleni. 

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2. 

1.4.1 Kompostownia tunelowa w technologii Hantsch 

Kompostownia odpadów została zaprojektowana w technologii Hantsch, tzn. projektowane 

żelbetowe części konstrukcyjne (cztery moduły - tunele kompostowni), zostaną wykonane na budowie,                

a pozostałe elementy (w tym konstrukcja stalowa), zostaną dostarczone i zamontowane przez dostawcę 

technologii Hantsch.  

Zaprojektowano żelbetowe tunele kompostowni w technologii Hantsch, z betonu cementowego 

C35/45 XA2, o grubości ścian do 30cm i wysokości do poz. +3,50 m (348,76 m n.p.m.) oraz grubości 

płyty 50cm, ułożone na dogęszczonym, istniejącym podłożu gruntowym lub nasypie budowlanym                   

z gruntu kategorii G1, układanym i zagęszczanym warstwami o grubości 20÷30cm. 

Powierzchnia kompostowni wynosi: 26,2 x 14,8 = 388 m2. 

1.4.2 Plac stabilizacji i magazynowania kompostu 

Układ placu, dostosowano do wymagań technologicznych. Niniejsze rozwiązania projektowe, 

mają zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę komunikacyjną, a parametry techniczne placu 

(geometrię, konstrukcję), dostosowano do potrzeb obsługiwanego terenu – pojazdów ciężarowych typu 

wywrotka, śmieciarka, ładowarka, itp. Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z betonu cementowego 

obramowany krawężnikami betonowymi. 

Dojazd do placu zapewniony poprzez zjazd z istniejącej drogi wewnętrznej o szerokości 14,0 m. 

Przecięcie krawędzi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach 3,0 m.  

Po stronie południowej placu zaprojektowano przejazd na drogę technologiczną zrealizowany 

poprzez obniżenie krawężników. 
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Pochylenia placu zapewniają sprowadzenie wód  opadowych i odcieków ze składowanych                   

na placu materiałów w kierunku projektowanego w centralnej części placu odwodnienia liniowego. 

Zaprojektowano następująca konstrukcję placu (1), licząc od warstwy górnej: 

 20 cm: płyta z betonu C25/30 W6, napowietrzonego, z włóknem rozproszonym 25 kg/m2; 

 20 cm: podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,                              

o parametrach: Ev2 = 140 MPa, Ev2 / Ev1 ≤ 2,2; 

 10 cm: warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa; 

 5÷10 cm: podsypka piaskowa z piasku drobnego lub średnioziarnistego; 

 uszczelnienie, mata bentonitowa o zawartości bentonitu 3 kg/m2; 

 15 cm: warstwa mrozoochronna z gruntu kat. G1 o współczynniku filtracji k>0,0093 cm/s; 

 15 cm: warstwa gruntu stabilizowanego wapnem o Rm=1,5 MPa. 

Powierzchnia  nowoprojektowanego placu wynosi: 2 200 m2. 

1.4.3 Place manewrowe i technologiczne oraz drogi dojazdowe 

Dla umożliwienia sprawnej komunikacji pomiędzy projektowanym placem a placem po stronie 

północnej, przy którym zlokalizowane będą tunele kompostowni, zaprojektowano poszerzenie zjazdu z 

istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej na plac przy projektowanych tunelach kompostowni. 

Projektowane poszerzenie zrealizowano z wyokrągleniem przecięcia krawędzi zjazdu z krawędzią placu 

łukiem kołowym o promieniu 10 m. 

Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni placów i dróg: 

a) konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej (2): 

 5 cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S; 

 10 cm: podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P; 

 10 cm: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. Mechanicznie; 

 20 cm: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stab. Mechanicznie; 

 20 cm: warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa; 

 dogęszczone istniejące podłoże gruntowe lub w przypadku wyniesionej niwelety - nasyp 

budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 układany i zagęszczany warstwami 

o grubości 20÷30 cm. 

Od strony południowej, projektowany plac kompostowni, skomunikowano z istniejącą drogą wewnętrzną 

po zachodniej stronie placu, za pomocą drogi technologicznej, wykonanej z prefabrykowanych płyt 

drogowych. 

b) konstrukcja drogi z prefabrykowanych płyt drogowych (3): 

 15 cm: prefabrykowane płyty drogowe 300x150x15cm; 
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 5÷10 cm: podsypka piaskowa z piasku drobnego lub średnioziarnistego; 

 30 cm: podbudowa z kruszywa niesortowanego stab. mechanicznie; 

 dogęszczone istniejące podłoże gruntowe lub w przypadku wyniesionej niwelety nasyp 

budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 układany i zagęszczany warstwami 

o grubości 20÷30 cm. 

Powierzchnie nowoprojektowanych placów i dróg wynoszą: 

 plac na biofiltr          48 m²; 

 plac betonowy przy tunelach kompostowni    94 m²; 

 rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej  113 m²; 

 droga z płyt betonowych    180 m²; 

 pobocza umocnione kruszywem     47 m². 

1.4.4 Wewnętrzna sieć wodociągowa 

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie przyłącza wodociągowego dla 

potrzeb biofiltra. Zapotrzebowanie wody wynosi 1 m3/h, a wymagane ciśnienie 30 mH2O. Istniejąca 

wewnętrzna sieć wodociągowa, nie zapewnia tych parametrów, przez co należy zamontować zestaw 

hydroforowy, podnoszący ciśnienie wraz ze zbiornikiem hydroforowym, o pojemności 5,5 m3. 

Instalację wodociągową w części podziemnej należy wykonać z rur PEHD o średnicy 50 mm 

układanych na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypce 30 cm. Wpięcie do istniejącej instalacji wykonać 

poprzez nawiertkę 110/50 mm. Zastosować zasuwę odcinającą o średnicy DN 50. Wejście                        

do budynku wykonać w rurze osłonowej wypełnionej elastyczną masą szczelną. 

Zabezpieczenie ppoż. projektowanego obiektu stanowić będzie istniejąca sieć hydrantów 

nadziemnych 80.  

1.4.5 Wewnętrzna sieć kanalizacyjna 

Kanalizacja deszczowa 

Ścieki deszczowe z budynku kompostowni projektuje się odprowadzić do istniejącej na terenie 

oczyszczalni, wewnętrznej kanalizacji deszczowej.  

Projektowany system kanalizacji deszczowej składa się z następujących elementów: 

 prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych łączonych na uszczelkę gumową 1000, 

 rur i kształtek kielichowych z PVC Dz160, łączonych na uszczelkę, do kanalizacji zewnętrznej 

klasy S (SN8). 
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Kanalizacja odciekowa 

Odcieki z budynku kompostowni, placu stabilizacji i magazynowania kompostu oraz placów                     

i dróg, projektuje się odprowadzić do istniejącej na terenie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej sanitarnej.  

Projektowany system kanalizacji odciekowej, składa się z następujących elementów: 

 studzienek ściekowych betonowych ϕ500, z kratą żeliwną klasy D400, 

 studni rewizyjnych oraz osadnikowych, betonowych ϕ1000÷1500, 

 rur i kształtek kielichowych z PVC Dz160÷250, łączonych na uszczelkę, do kanalizacji 

zewnętrznej klasy S (SN8), 

 odwodnienia liniowego typu ACO, AS, itp. szer. 0,2 m. 

Powyższe systemy zapewniają grawitacyjne odprowadzenie ścieków. 

1.4.6 Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna i teletechniczna  

Na terenie obiektu ułożone będą linie kablowe 0,4 kV, dla potrzeb zasilania kompostowni 

tunelowej i placu stabilizacji i magazynowania kompostu. 

Zasilanie w/w urządzeń, projektuje się wyprowadzić, z istniejącej szafy kablowej RG1, 

zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. Moc przyłączeniowa wynosi 30 kW. Kable typu YAKXS 

5x25mm2, układane będą na głębokości 0,8m, w gruncie oraz w rurach ochronnych pod drogami                    

i/lub placami oraz na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi. 

Dla kompostowni tunelowej, zaprojektowano technologię, która będzie sterowana z centralnego 

komputera, w budynku obsługi na terenie istniejącej oczyszczalni. Do połączenia komputera 

sterującego, należy ułożyć kabel teletechniczny np. XzTKMXpw 5x4x0,8mm2. Przed przystąpieniem              

do ułożenia kabla teletechnicznego należy uzgodnić typ proponowanego kabla z dostawcą technolog ii 

kompostowni, tj. firmą Hantsch. 

1.4.7 Zieleń  

W przypadku prowadzenia robót, przy istniejącej zieli wysokiej, należy starać się ją zachować 

lub przesadzić w inne miejsce.  

Projektuje się nasadzenie na powierzchni ok. 500 m2 zieleni niskiej (traw), na skarpach przy 

kompostowni i placu stabilizacji kompostu.   

1.4.8 Informacje dodatkowe 

Teren, objęty opracowaniem posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, z dnia 15.07.2011r. 
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Inwestycja położona jest poza terenem miasta Polanica Zdrój, a zatem poza strefami 

uzdrowiskowymi. 

Inwestycja położona jest na terenie obszaru ochrony górniczej wód leczniczych "Polanica 

Zdrój". Obejmuje swym zasięgiem miasto Polanicę Zdrój oraz środkową i północną część gminy 

Kłodzko. 

Obszar objęty inwestycją znajduje się ponadto w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody dla 

miasta Wrocławia.  
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

2.1 Inwestor 

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica Zdrój. 

2.2 Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 

 Podstawą opracowania są:  

 umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a firmą proGEO sp. z o.o., 

 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,                                          

z dnia 13.09.2011r., znak RMiZN.6220.15.2.2011, 

 mapa do celów projektowych nr KERG 072.30-018/2011, z dnia 15.09.2011r. w skali 1:500, 

 „Koncepcja programowo-przestrzenna …”, wyk. proGEO sp. z o.o., sierpień 2011r., 

 „Karta informacyjna przedsięwzięcia …”, wyk. proGEO sp. z o.o., lipiec 2011r., 

 „Ocena warunków geologiczno-inżynierskich …”, wyk. proGEO sp. z o.o., wrzesień 2011r., 

 umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych nr 4/4-53/A789/2008,                  

z EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o., z dnia 31.12.2008r., 

 zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków, z MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.,                                                              

z dnia 28.10.2011r., 

 wizje lokalne terenu – maj, wrzesień, listopad 2011r., 

 inne obowiązujące i właściwe przepisy i normy prawne. 

2.3 Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo-wodne, zostały określone w „Ocenie warunków geologiczno-inżynierskich…” 

terenu przeznaczonego pod budowę obiektów kompostowni w Szalejewie Górnym. We wrześniu 2011r., 

proGEO sp. z o.o., w ramach opracowywania oceny warunków geologiczno-inżynierskich                               

dla planowanej inwestycji, wykonało 5 otworów geotechnicznych od 3,0 m, 4,5 m p.p.t., o łącznym 

metrażu 17 m. Rozpoznanie przeprowadzono z rzędnych 344,00÷345,00 m n.p.m.  

2.3.1 Budowa geologiczna 

Teren inwestycji położony jest w obrębie występowania osadów czwartorzędowych, 

zalegających na podłożu górnokredowym. Od strony północnej rozcinane są one przez piaski i żwiry 

rzeczne. Na stropie krzemionkowych margli piaszczystych zalegają ich zwietrzeliny, ku stropowi 

przechodzące w gliny piaszczyste i pylaste z domieszką kamieni i żwirów. Wzdłuż drogi relacji Szalejów 

Górny - Polanica Zdrój zalegają żwiry i piaski tarasów akumulacyjnych Bystrzycy Dusznickiej. 
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Zwietrzeliny i żwiry rozcinane są w rejonie koryta rzeki przez jej współczesne osady. W wykonanych 

sondach pod warstwą gleby stwierdzono występowanie rumoszy i zwietrzelin gliniastych. 

Zgodnie z rozporządzeniem MTIGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r. Dz. U. Nr 43, poz. 430, na podstawie 

przeprowadzonych badań, warunki wodne określono jako dobre, lokalnie do przeciętnych. 

2.3.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych 

Pod warstwą gleby lub nasypów niebudowlanych, o miąższości 0,3 m, stwierdzono 

występowanie gruntów rodzimych. Reprezentowane są one, przez twardoplastyczne gliny i gliny pylaste 

z domieszka żwirów, ujęte w warstwę C2a, o przyjętym stopniu plastyczności IL=0,02 oraz warstwę C2b 

o IL=0,20. Do warstwy C2b, zaliczono również twardoplastyczne pospółki gliniaste nawiercone                                 

w otworze nr 2, w przelocie 1,5÷3,4 m p.p.t. W przelocie 1,1÷1,5 m p.p.t., stwierdzono występowanie 

plastycznych glin, z domieszką żwirów oraz pospółek gliniastych, w obrębie których występowały 

sączenia. Grunty te, zostały zaliczone do warstwy C3 IL=0,30. Warstwy te zalegają na półzwartych 

glinach ze żwirem i kamieniami pochodzenia zwietrzelinowego, zaliczonych do warstwy C1, o przyjętym 

stopniu plastyczności IL=0,00. 

W rejonie planowanej lokalizacji placu stabilizacji oraz doczyszczania i magazynowania 

kompostu, składowane są osady ściekowe. Stwierdzona w odkrywkach miąższość warstwy,                            

nie przekracza 0,5 m. Poniżej występowały grunty rodzime, o charakterze glin zwietrzelinowych warstwy 

C1. Na podstawie badań przeprowadzonych na osadach ściekowych przez Miejski Zakład Komunalny          

w Polanicy Zdroju Sp. z o.o., w latach 2008 – 2010, należy stwierdzić, że warstwy te, zawierają od 66 

do 74% części organicznych. W związku z powyższym, jako grunty organiczne, nie mogą stanowić 

podłoża budowlanego i jako takie powinny podlegać usunięciu lub wymianie. 

Parametry geotechniczne charakteryzujące poszczególne próbki zestawiono w poniższej tabeli: 

TABELA PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 
Podział na warstwy geotechniczne wg PN-B-03020:1981 

  Symbol Parametry geotechniczne 

Symbol 
warstwy 

Rodzaj 
gruntów 

geologicznej 
konsolidacji 

gruntów 

ID IL Cu(n) 
[kPa] 

u(n) 
[o] 

Eo (n) 
[kPa] 

Mo (n) 
[kPa] 

wn 

[%] 
o 

[tm-3] 

C1 
G 

 
C - 0,00 30 18 34 000 48 000 

15,44 
18,97 

2,20 
2,15 

C2a 
G 

 
C - 0,02 28 17 32 000 45 000 

20,36 
14,38 

2,15 
2,10 

C2b 
Pog 
Gp 

C - 0,20 18 15 20 000 30 000 14,53 
2,20 
2,20 

C3 
G 

Pog 
C - 0,30 12 13 16 000 23 000  

2,05 
2,10 

UWAGA: IL i wn wyznaczono laboratoryjnie oraz na podstawie badań terenowych, pozostałe parametry wyznaczono 
według metody B zgodnie z normą PN-B-03020:1981 
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Objaśnienia 
ID stopień zagęszczenia gruntu niespoistego 
IL stopień plastyczności gruntu spoistego 
Cu spójność gruntu  

u kąt tarcia wewnętrznego gruntu 
Eo moduł pierwotnego (ogólnego) odkształcenia gruntów 
Mo edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (ogólnej) 
wn wilgotność naturalna 

o gęstość objętościowa grunt 

Zgodnie z rozporządzeniem MTIGM, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2.03.1999 r. Dz. U. Nr 43, poz. 430, na podstawie 

przeprowadzonych badań, warunki wodne w rejonie projektowanego połączenia drogowego określono 

jako dobre. Występujące bezpośrednio pod warstwą nasypów grunty rodzime to: 

 gliny i gliny pylaste określone jako grunty bardzo wysadzinowe; 

 pospółki gliniaste jako grunty wątpliwe. 

Ze względu na przyjęte dobre warunki wodne, grunty bardzo wysadzi nowe, zaliczone zostały 

do grupy nośności podłoża G3. Grunty wątpliwe, ze względu na dobre warunki gruntowe, zaliczone 

zostały do grupy nośności G2. W przypadku pogorszenia się warunków wodnych, grupy ulegną zmianie 

odpowiednio na G4 oraz G3. 
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2.4 Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

Projektowana inwestycja, służyć będzie do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych.                

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów umożliwi: 

 zagospodarowanie części powstających odpadów i zmniejszenie zapotrzebowania na transport                   

do Zakładu Zagospodarowania Odpadów; 

 możliwość dotrzymania limitów ustalonych dla redukcji odpadów ulegających biodegradacji 

przeznaczonych do składowania; 

 rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów ściekowych powstających w oczyszczalni 

ścieków. 

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących gospodarki odpadami w zakresie zagospodarowania 

odpadów ulęgających biodegradacji oraz osadów ściekowych występują korzyści ekonomiczne: 

 zmniejszeniem ilości odpadów (strata masy w trakcie procesu); 

 zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty za składowanie odpadów); 

 zmniejszenie kosztów związanych z rekultywacją składowiska (wykorzystanie wytworzonego 

kompostu nieodpowiadającego wymaganiom, co zmniejszy także koszty jego unieszkodliwienia); 

 możliwość sprzedaży wytworzonego produktu jako nawozy organiczne (kompost), środek 

poprawiający właściwości gleby, podłoże do upraw. 

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu  zawierać będzie budowę następujących 

obiektów i elementów zagospodarowania terenu: 

 kompostowni tunelowej, 

 placu stabilizacji i magazynowania kompostu, 

 placu na biofiltr, 

 dróg i placów wewnętrznych, 

 wewnętrznej, zasilającej sieci elektrycznej NN i teletechnicznej, 

 wewnętrznej sieci kanalizacyjnej wraz z odwodnieniami liniowymi, 

 wewnętrznej sieci wodociągowej, 

 zieleni. 

Nowoprojektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2. 

2.4.1 Kompostownia tunelowa w technologii Hantsch 

Forma i funkcja obiektu 

Kompostownia odpadów wraz z placem do dojrzewania stabilizatu i kompostu, przeznaczona                                             

jest do przetwarzania następujących rodzajów odpadów: 
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 odpadów komunalnych frakcji 20÷80 mm, 

 zebranych selektywnie odpadów zielonych, 

 osadów ściekowych. 

Obiekt kompostowni to system czterech naziemnych modułów - tuneli żelbetowych 

wyposażonych w elementy technologiczne. Powierzchnia całkowita zabudowy dla kompostowni wynosi 

26,2 x 14,8 = 388 m2. Kompostownia wyposażona zostanie w: 

 system napowietrzania i wentylacji, 

 system odprowadzania powstających odcieków, 

 system sterowania i czujników technologicznych, 

 dach składający się z odpowiedniej membrany, na prefabrykowanej konstrukcji stalowej                                  

wraz z odwodnieniem dachu do górnej krawędzi ścian żelbetowych. 

Kompletny system napowietrzania (w tym przewody wentylacyjne, wentylatory, stalowe elementy 

konstrukcyjne, wyposażenie kanałów w posadzce), kompletny dach (w tym stalowa konstrukcja nośna, 

odprowadzenia wody deszczowej, powłoki dachowe), system sterowania wraz z odpowiednim 

oprogramowaniem oraz sondy pomiarowe temperatury i inne czujniki - stanowią wyposażenie 

technologii kompostowni Hantsch i należą do zakresu dostawy i montażu tych elementów. 

Układ konstrukcyjny 

Kompostownia to obiekt jednokondygnacyjny o kształcie prostokąta. Część żelbetowa 

kompostowni to 4 żelbetowe boksy, o wymiarach: szer. 6,4m x długość 12,1m x wys. 3,2÷3,5m każdy 

wraz otokiem dookoła tuneli, powstałym po wykonaniu żelbetowej płyty posadzkowej. Za tylną ścianą 

szeregu 4-ch boksów, znajdują się wentylatory. Pozostałe wymiary wg rys. nr 3. 

Konstrukcja żelbetowa kompostowni będąca zawartością niniejszego opracowania stanowi tylko 

część obiektu i jest uzależniona od kompletu jej wyposażenia. Bezwzględnie jest wymagane 

uzupełnienie, uszczegółowienie lub zmiana niniejszego opracowania w przypadku zmiany dostawcy 

technologii, pod nadzorem i za zgodą autorów niniejszego opracowania. 

Podstawowe schematy obliczeniowe 

Jako podstawowy układ obliczeniowy przyjęto ściany żelbetowe oporowe, o wys. 3,5 m, 

zamocowane, w żelbetowej płycie fundamentowej o gr. 0,5 m. 

Przyjęte obciążenia 

Obciążenia uzyskano od dostawcy technologii Hantsch, zebrane zgodnie z: 

 Eurokod 1 – Oddziaływanie na konstrukcje.  

Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
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 PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                               

i projektowanie. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne                                  

i projektowanie. 

 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu, 

W obliczeniach posadowienia przyjęto współczynnik tarcia fundament-podłoże gruntowe dla gruntów 

niespoistych μ=0,55. 

Rozwiązania budowlane konstrukcyjno-materiałowe 

Poziom 0,00 obiektu wynosi 345,26 m n.p.m. Projektowany obiekt należy posadowić 

bezpośrednio na gruntach wg badań geotechnicznych z 2011r. lub na odpowiednio przygotowanej 

warstwie nasypowej z gruntów niespoistych, np. piasek średni, pospółka, itp. - zagęszczonej do IS=0,98. 

Przyjęto poziom posadowienia fundamentów na -0,50 m względem poziomu 0,00 obiektu.  

Fundamenty posadowić na gruncie rodzimym lub nasypowym. Przy wykonywaniu wykopów 

fundamentowych, należy pozostawić niewybraną warstwę gruntu, o grubości 20cm. Grunt ten, należy 

usunąć, w sposób nienaruszający struktury głębiej położonych warstw. Ewentualne przegłębienia, 

wypełnić podsypką żwirową i zagęścić do min IS = 0,98. Stopień zagęszczenia ewentualnego nasypu 

budowlanego, nie może być niższy od wartości IS = 0,98. Należy przeprowadzać kontrolę stopnia 

zagęszczenia nasypu  po jego wykonaniu. 

Na tak przygotowanym podłożu można wytyczyć i wykonać płytę fundamentową. Dół płyty,                     

w zależności od grubości i spadku, wykonać na rzędnej -0,50 m, względem poziomu 0,00 obiektu. 

Usytuowanie i wymiary fundamentów, zostaną uszczegółowione na etapie projektu wykonawczego. 

Płytę fundamentową (posadzkową) o gr. min 30 cm, należy wykonać jako monolityczną z betonu 

C35/45, w klasie XA2, zbrojonego stalą AIII (34GS): pręty 14÷20 (zbr. główne) i pręty 8÷10                   

(zbr. konstrukcyjne), otulina 5 cm. Dolną część płyty o gr. max 20 cm, można stosować beton C20/25,                      

w klasie XC1. Wszystkie powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem, należy zabezpieczyć, 

przez wykonanie dwuwarstwowej powłoki bitumicznej. Płytę należy łączyć ze ścianami żelbetowymi w 

sposób monolityczny, wg projektu wykonawczego fundamentów.  

Ściany do wysokości +3,50 m, wykonać jako żelbetowe, z betonu C35/45, w klasie XA2, 

zbrojonego stalą AIII (34GS): pręty 14÷20 (zbr. główne) i pręty 8÷10 (zbr. konstrukcyjne), otulina              

3 cm, wg załączników graficznych i szczegółowo wg projektu wykonawczego.  

Przed wlotem do tuneli wykonać odwodnienie liniowe szer. 0,2 m, o dł. 34m, podłączone do 

sieci kanalizacyjnej.  

Usytuowanie odwodnienia pokazano na rys. nr 2. 
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2.4.2 Plac stabilizacji i magazynowania kompostu 

Układ placu, dostosowano do wymagań technologicznych. Niniejsze rozwiązania projektowe, 

mają zapewnić sprawną i bezpieczną obsługę komunikacyjną, a parametry techniczne placu 

(geometrię, konstrukcję), dostosowano do potrzeb obsługiwanego terenu – pojazdów ciężarowych typu 

wywrotka, śmieciarka, ładowarka, itp. Zaprojektowano zjazd o nawierzchni z betonu cementowego 

obramowany krawężnikami betonowymi. 

Dojazd do placu zapewniony poprzez zjazd z istniejącej drogi wewnętrznej o szerokości 14,0 m. 

Przecięcie krawędzi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach 3,0 m.  

Po stronie południowej placu zaprojektowano przejazd na drogę technologiczną zrealizowany 

poprzez obniżenie krawężników. 

Pochylenia placu zapewniają sprowadzenie wód  opadowych i odcieków ze składowanych na 

placu materiałów w kierunku projektowanego w centralnej części placu odwodnienia liniowego. 

Zaprojektowano następująca konstrukcję placu (1), licząc od warstwy górnej: 

 20 cm: płyta z betonu C25/30 W6, napowietrzonego, z włóknem rozproszonym 25 kg/m2; 

 20 cm: podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,                              

o parametrach: Ev2 = 140 MPa, Ev2 / Ev1 ≤ 2,2; 

 10 cm: warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa; 

 5÷10 cm: podsypka piaskowa z piasku drobnego lub średnioziarnistego; 

 uszczelnienie, mata bentonitowa o zawartości bentonitu 3 kg/m2; 

 15 cm: warstwa mrozoochronna z gruntu kat. G1 o współczynniku filtracji k>0,0093 cm/s; 

 15 cm: warstwa gruntu stabilizowanego wapnem o Rm=1,5 MPa. 

Powierzchnia  nowoprojektowanego placu wynosi: 2 200 m2. Sposób wykonania dylatacji placu                 

wraz z ich rozmieszczeniem zostanie uszczegółowiona na etapie projektu wykonawczego. 

Na terenie inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego. Roboty związane z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia należy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń uzbrojenia 

terenu, po wcześniejszym ich powiadomieniu o rozpoczęciu robót. Istniejące kable elektroenergetyczne 

należy przełożyć i zabezpieczyć rurami dwudzielnymi na odcinkach, na których                                             

będą one zlokalizowane, pod projektowaną nawierzchnią placów lub dróg, z wyciągnięciem rur 

osłonowych po min 0,5 m, poza krawędzie tych nawierzchni.  

Nie wyklucza się również wystąpienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do odbioru lub o których, brak jest informacji w instytucjach 

branżowych. Dlatego zaleca się, w miejscach spodziewanych zbliżeń i skrzyżowań, z istniejącym 

uzbrojeniem, prowadzić roboty ziemne (zwłaszcza związane z korytowaniem i wykopami pod 
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projektowane nawierzchnie) z zachowaniem szczególnej ostrożności, stosując dla lokalizacji uzbrojenia 

przekopy kontrolne wykonywane ręcznie.  

Usytuowanie i spadki placu pokazano na rys. 2.  

2.4.3 Place manewrowe i technologiczne oraz drogi dojazdowe 

Dla umożliwienia sprawnej komunikacji pomiędzy projektowanym placem a placem po stronie 

północnej, przy którym zlokalizowane będą tunele kompostowni, zaprojektowano poszerzenie zjazdu z 

istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej na plac przy projektowanych tunelach kompostowni. 

Projektowane poszerzenie zrealizowano z wyokrągleniem przecięcia krawędzi zjazdu z krawędzią placu 

łukiem kołowym o promieniu 10 m. 

Zaprojektowano dwa rodzaje nawierzchni placów i dróg: 

a) konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej (2): 

 5 cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S; 

 10 cm: podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P; 

 10 cm: górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stab. Mechanicznie; 

 20 cm: dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stab. Mechanicznie; 

 20 cm: warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa; 

 dogęszczone istniejące podłoże gruntowe lub w przypadku wyniesionej niwelety - nasyp 

budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 układany i zagęszczany warstwami 

o grubości 20÷30 cm. 

Od strony południowej, projektowany plac kompostowni, skomunikowano z istniejącą drogą wewnętrzną 

po zachodniej stronie placu, za pomocą drogi technologicznej, wykonanej z prefabrykowanych płyt 

drogowych. 

b) konstrukcja drogi z prefabrykowanych płyt drogowych (3): 

 15 cm: prefabrykowane płyty drogowe 300x150x15cm; 

 5÷10 cm: podsypka piaskowa z piasku drobnego lub średnioziarnistego; 

 30 cm: podbudowa z kruszywa niesortowanego stab. mechanicznie; 

 dogęszczone istniejące podłoże gruntowe lub w przypadku wyniesionej niwelety nasyp 

budowlany z gruntu niewysadzinowego kategorii G1 układany i zagęszczany warstwami 

o grubości 20÷30 cm. 

Powierzchnie nowoprojektowanych placów i dróg wynoszą: 

 plac na biofiltr          48 m²; 

 plac betonowy przy tunelach kompostowni    94 m²; 

 rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej  113 m²; 



PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI DO STABILIZACJI TLENOWEJ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH 
    PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZALEJOWIE GÓRNYM, DZIAŁKA NR 800 , OBRĘB SZALEJÓW GÓRNY  

 proGEO sp. z o.o.            

str. 43 

 droga z płyt betonowych    180 m²; 

 pobocza umocnione kruszywem     47 m². 

Usytuowanie i spadki placów i dróg pokazano na rys. 2.  

2.4.4 Wewnętrzna sieć wodociągowa 

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie przyłącza wodociągowego                 

dla potrzeb biofiltra. Zapotrzebowanie wody wynosi 1 m3/h, a wymagane ciśnienie 30 mH2O. Istniejąca 

wewnętrzna sieć wodociągowa nie zapewnia tych parametrów przez co należy zamontować zestaw 

hydroforowy podnoszący ciśnienie wraz ze zbiornikiem hydroforowym o pojemności 5,5 m3. 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia wydanymi przez MZK z dnia 28.10.2011r., 

projektowana instalacja powinna zapewnić 5-godzinnną pracę biofiltra. Napełnianie zbiornika powinno 

się odbywać w godzinach 24:00 ÷ 6:00. 

Przepływ normatywny 1 m3/h; 

Przewód wodociągowy PEHD; 

Długość odcinka 100 m; 

Prędkość przepływu 1 m/s; 

Dobrana średnica De 50; 

Straty ciśnienia  3,7 mH2O. 

Dobrano zestaw hydroforowy np. firmy LFP model Hydro 23.75/1.2. z zapasową pompą. 

Dopuszcza się zastosowania zestawu hydroforowego innego producenta pod warunkiem,                                     

iż jego parametry będą przynajmniej takie jak przewidziane w niniejszym projekcie. Zestaw należy 

umieścić w pomieszczeniu gospodarczym. 

Instalację wodociągową w części podziemnej wykonać z rur PEHD o średnicy 50 mm 

układanych na podsypce piaskowej gr. 15cm i obsypce 30 cm. Wpięcie do istniejącej instalacji wykonać 

poprzez nawiertkę 110/50mm. Zastosować zasuwę odcinającą o średnicy DN 50. Wejście do budynku 

wykonać w rurze osłonowej wypełnionej elastyczną masą szczelną. 

Instalację wewnętrzną w budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych zaizolowanych 

otulinami gr. 13 mm. W pomieszczeniu zamontować wodomierz skrzydełkowy DN 32 oraz zawór 

antyskażeniowy EA DN 32. Przewody mocować do ściany za pomocą typowych uchwytów stalowych              

z wkładką gumową. 

Pomieszczenie przeznaczone na montaż zestawu hydroforowego wyposażone jest w instalację 

wentylacyjną zapewniającą wymaganą wymianę powietrza. W pomieszczeniu znajduje się korytko 

odwadniające, wyposażone w armaturę i instalację odprowadzające ścieki. Istniejąca instalacja 

centralnego ogrzewania zapewnia uzyskanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu. 
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Zabezpieczenie ppoż. projektowanego obiektu stanowić będzie istniejąca sieć hydrantów 

nadziemnych 80.  

2.4.5 Wewnętrzna sieć kanalizacyjna 

Kanalizacja deszczowa 

Ścieki deszczowe z budynku kompostowni projektuje się odprowadzić do istniejącej na terenie 

oczyszczalni, wewnętrznej kanalizacji deszczowej.  

Projektowany system kanalizacji deszczowej składa się z: 

 prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych łączonych na uszczelkę gumową 1000, 

 rur i kształtek kielichowych z PVC Dz160, łączonych na uszczelkę, do kanalizacji zewnętrznej 

klasy S (SN8). 

Kanalizacja odciekowa 

Odcieki z budynku kompostowni, placu stabilizacji i magazynowania kompostu oraz placów                     

i dróg, projektuje się odprowadzić do istniejącej na terenie oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej sanitarnej.  

Projektowany system kanalizacji odciekowej, składa się z następujących elementów: 

 studzienek ściekowych betonowych ϕ500, z kratą żeliwną klasy D400, 

 studni rewizyjnych oraz osadnikowych, betonowych ϕ1000÷1500, 

 rur i kształtek kielichowych z PVC Dz160÷250mm, łączonych na uszczelkę, do kanalizacji 

zewnętrznej klasy S (SN8), 

 odwodnienia liniowego typu ACO, AS, itp. szer. 0,2 m. 

Powyższe systemy zapewniają grawitacyjne odprowadzenie ścieków. 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH  (ODCIEKÓW) I DESZCZOWYCH 

Ilości ścieków technologicznych i deszczowych ze zlewni projektowanego zagospodarowania terenu, 

dopływające do poszczególnych kanałów obliczono wg wzoru: Q = F x q x ψ [l/s], gdzie: 

F – powierzchnia zlewni w ha; q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s x ha]; ψ – współczynnik spływu. 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:  

 dla obliczenia ścieków technologicznych: 

  q = 97,3 l/(s x ha) (o prawdopodobieństwie p = 50% i czasie trwania t = 15 min); 

 ilość ścieków z tuneli kompostowych i wiaty: 20 l/s; 

 współczynnik spływu dla nawierzchni szczelnych ψ = 0,9; 

 powierzchnia placów i dróg: ok. 2700 m2;  

 dla obliczenia ścieków deszczowych: 

 q = 300 l/(s x ha); 

 współczynnik spływu dla dachów ψ = 1,0; 
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 powierzchnia dachów: ok. 400 m2;  

Qmax = 0,27 x 97,3 x 0,9 + 0,04 x 300 x 1,0 + 20 = 56 l/s. 

Dobrano wewnętrzną sieć kanalizacyjną, z rur o średnicy 160÷200 mm i spadkach kanałów                     

min. 0,2÷2,0%. 

Powyższe systemy kanalizacyjne, zapewniają grawitacyjne odprowadzenie ścieków. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych – tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Jako podbudowę pod rurociąg 

stosować podsypkę piaskową grubości min. 0,15 m, uformowaną na kąt 90°. Należy także wykonać 

obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Dla wypełnienia pozostałej części wykopu 

użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że jego właściwości odpowiadają wymaganiom zawartymi                    

w projekcie nawierzchni przewidzianej do wykonania nad rurociągiem. Podsypkę zagęszczać ręcznie   

do wartości 98% wsp. Proctora. Obsypkę i zasypkę zagęszczać warstwami co 20cm do wartości 98% 

wsp. Proctora (wartość ta nie odnosi się do warstw konstrukcyjnych nawierzchni).  

Trasy projektowanych rurociągów winny być wytyczone przez uprawnionego geodetę. 

2.4.6 Wewnętrzna sieć elektroenergetyczna i teletechniczna  

Zakres opracowania obejmuje budowę nowej linii kablowej NN 0,4kV zasilającej projektowane 

obiekty, o długości ok. 120m (z punktu RG1 do punktu SK oraz z punktu RG1 do punktu RG2)                   

oraz budowę sieci teletechnicznej dla obsługi i sterowania urządzeniami kompostowni z punktu RG1                      

do punktu SK (o długości ok. 20m) i dalej do kompostowni same rury osłonowe, np. AROTA 80                    

(o długości ok. 30m). 

Ogólne założenia techniczne 

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne po stronie odbiorcy projektuje się wykonać                  

w układzie sieci TN-S. W układzie tym rozdzielono funkcję przewodu ochronno-neutralnego PEN                   

na przewód ochronny PE i przewód neutralny N.  Rozdzielnie wykonać w istniejącej szafie kablowej 

RG1.  

Ochrona od porażeń – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. 

Przewidywana moc zapotrzebowana dla projektowanego obiektu: 

 moc zainstalowana               Pi =  30,0 kW 

 moc szczytowa przy kj = 0,55           Ps =  17,0 kW 

 prąd obciążenia     In  = 28,0 A 

Wszystkie prace montażowe i instalacyjne należy wykonać w układzie bez napięciowym tzn.              

po wyłączeniu zasilania i sprawdzeniu braku napięcia oraz po zabezpieczeniu linii i urządzeń przed jego 

nawet przypadkowym pojawieniem się. 
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Projektowane rozdzielnice i linie zasilające NN 400/230V 

Wszystkie obiekty i urządzenia na terenie składowiska  zasilane będą z szafy kablowej RG1. 

Z istniejącej szafy kablowej RG1 wyprowadzić dodatkowe zasilania do następujących obiektów i urządzeń: 

 rozdzielnica technologiczna kompostowni TG      

 projektowana szafa kablowa RG2  

Do wymienionych obiektów zaprojektowano nowe linie kablowe: 

  YAKXS 5x25mm2  do szafy kablowej RG2 

  YAKXS 5x25mm2  do kompostowni TG 

Trasy linii kablowych zasilających pokazano na rys. nr 2. Wszystkie odcinki kabli przeznaczone                 

do układania powinny mieć świadectwo potwierdzające zgodność budowy  i właściwości z wymaganiami 

norm przedmiotowych. Rozdzielnica kompostowni TG dostarczana jest wraz z technologią. 

Zasilanie hydroforni. 

W istniejącym budynku stacji transformatorowej, w prawym skrzydle budynku, zaprojektowano 

zestaw hydroforowy, składający się z przetwornicy sterująco-zasilającej oraz silnika pompy przetwornicy. 

Zasilanie zestawu wykonać z istniejącej linii kablowej doprowadzonej do pomieszczenia w którym 

zaprojektowano hydrofornię. 

W pomieszczeniu znajdują się zestawy rozdzielnic elektrycznych: 3 szt., do których doprowadzone 

jest zasilanie kablami 3-fazowymi. 2 zestawy rozdzielnic są nieczynne, dlatego jeden zestaw, można 

zdemontować i w jego miejsce, wstawić przetwornicę zasilająco-sterowniczą, dla projektowanego zestawu 

hydroforowego. Zasilanie do przetwornicy hydroforni doprowadzone jest przewodem z wtyczką posiadającą 

bolec ochronny. Zasilanie przetwornicy wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. Podłączenie pompy silnika 

do przetwornicy wykonać przewodem 3-fazowym typu YDY 5x2,5mm2. Przy podłączaniu silnika należy 

sprawdzić na tabliczce znamionowej napięcie zasilania i sposób połączenia silnika. 

Przed uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość wszystkich połączeń elektrycznych. 

Instalacja teletechniczna 

Dla kompostowni zaprojektowano technologię która będzie sterowana z centralnego komputera 

w budynku obsługi. Do połączenia komputera sterującego, w budynku obsługi z kompostownią, należy 

zgodnie z rys. 2, ułożyć kabel teletechniczny po wskazanej trasie. Od budynku obsługi, w którym będzie 

zainstalowany monitoring i kontrola pracy projektowanej kompostowni, wyprowadzić kabel 

teletechniczny do projektowanej kompostowni. Typ i rodzaj kabla teletechnicznego XzTKMXpw 

5x4x0,8mm2. Przed przystąpieniem do ułożenia kabla teletechnicznego należy uzgodnić typ 

proponowanego kabla z dostawcą technologii dla kompostowni. 
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Przy projektowanej kompostowni należy wykonać studnię kablową szczelną z polietylenu              

do której należy wprowadzić projektowane kable teletechniczne jak i elektryczne. Na PZT studnie 

oznaczono symbolem SK. Kabel należy ułożyć także na odcinku od studni SK do budynku obsługi,             

w którym będzie sterowanie urządzeniami kompostowni. Projektowaną studnię kablową SK proponuje 

się firmy RAMOLD typu DN625: KS63 z pokrywą PE o średnicy włazu w świetle 625mm. Pokrywa 

obciążalna ruchem pieszym z uszczelką LGH 63 DD. Od strony rozdzielnicy RG1 wyprowadzić 2 rury 

AROT DVK o średnicy 63mm, jedna dla kabla zasilającego, druga dla kabla teletechnicznego. Rury                  

o długości ok.1,5m.  

Z drugiej strony od rozdzielnicy TG także wprowadzić 2 rury 63mm dla kabla elektrycznego                    

i teletechnicznego. Rurę dla kabla elektrycznego wyprowadzić nad poziom terenu aż do miejsca 

montażu rozdzielnicy TG i uszczelnić przed przedostawaniem się wody od zewnątrz specjalną do tego 

celu masą wodoszczelną np. typu TDUX. Rury dla kabla teletechnicznego ułożyć pod poziom terenu, 

zgodnie z uzgodnieniem z dostawcą technologii dla kompostowni. 

Układanie kabli 

Kable energetyczne należy układać w wykopie na głębokości 0,8m w warstwie piasku                               

o grubości 15cm i przykryć je folią koloru niebieskiego. Grubość folii powinna wynosić co najmniej                  

0,5 mm, a jej szerokość nie mniejsza niż 30cm. Trasę projektowanych kabli pokazano na rys. nr 2. 

Kable oraz trasy kabli należy oznakować zgodnie z przepisami (opaski  kablowe, słupki). Trasa instalacji 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest aby 

trasa w miejscach charakterystycznych jak: pobocze drogi, chodnika, placów manewrowych, równolegle 

do nich były w odległościach zgodnych z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 

linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej.                 

Przed ułożeniem kabli należy sprawdzić prawidłowość wykonania: rowów, wykopów i podkopów, bloków 

i rur kablowych, studzienek, kanałów i tuneli. Ponadto należy skontrolować stan zabezpieczeń wykopów 

i rowów (bariery, pomosty, oznakowania).  

Rowy i wykopy dla kabli energetycznych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Sposób wykonania prac ziemnych wybiera wykonawca w zależności od rodzaju gruntu jego spoistości                       

i struktury. 

Ochrona dodatkowa od porażeń 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym  

zastosowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. Ochronie podlegają wszystkie metalowe 

obudowy i korpusy urządzeń  elektrycznych  mogące  znaleźć się pod  napięciem. 

Instalację wykonać starannie i zgodnie ze schematami. 
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Dodatkowo uziemić wszystkie rozdzielnice tak aby rezystancja uziemienia byłą Ru < 30 Ω.                 

Do szyn wyrównawczych należy podłączyć wszystkie metalowe  obudowy urządzeń technologicznych, 

central wentylacyjnych, wentylatorów, urządzenia i rurociągi sanitarne. Połączenia z rurami wykonać              

na typowe objemki z bednarki stalowej ocynkowanej z zaciskiem śrubowym, a inne przez przykręcenie 

lub przyspawanie płaskownika. Podłączenia urządzeń do szyn wyrównawczych wykonać przewodem 

LgY 6mm2 lub DY 6mm2. 

2.4.7 Zieleń  

W przypadku prowadzenia robót, przy istniejącej zieli wysokiej, należy starać się ją zachować 

lub przesadzić w inne miejsce.  

Projektuje się nasadzenie na powierzchni ok. 500 m2 zieleni niskiej (traw), na skarpach przy 

kompostowni i placu stabilizacji kompostu. Zaleca się wysianie mieszanki traw w ilości 180kg/ha.                     

Ilość mieszanki ok. 10kg.  

2.5 Uwagi 

2.5.1 Obciążenia i obliczenia statyczne 

Główne obciążenia charakterystyczne przyjęte w obliczeniach statycznych: 

 Obciążenia stałe – wg PN-82/B-02001, 

 Obciążenia zmienne i technologiczne. Obciążenia pojazdami – wg PN-82/B-02004:1. 

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne, pojazdami z ładunkiem, nawierzchni 15 kN/m2.   

Obliczenia statyczne pozostają w archiwum projektanta. 

2.5.2 Uwagi odnośnie wykonawstwa 

Prace budowlano-montażowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach odpowiednich                            

dla wykonywania tego typu prac. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz 

zasadami BHP. W miejscu projektowania planowanej inwestycji, stwierdzono, w oparciu o mapę 

sytuacyjno-wysokościową, mogącą służyć do celów projektowych - występowanie podziemnego 

uzbrojenia terenu lecz nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nie ujawnionego. W przypadku napotkania, 

na trasie jakichkolwiek przewodów nie ujawnionych na mapie, w trakcie wykonywania robót (np. rury, 

kable, itp.), należy zawiadomić o tym fakcie Inwestora oraz nadzór projektowy, odpowiednio je 

zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, a ich lokalizację nanieść na posiadaną mapę 

sytuacyjno-wysokościową. 

Niniejsze opracowanie, może służyć tylko jako podstawa do wykonawstwa i wymaga 

uszczegółowienia rozwiązań projektowych, na etapie projektu wykonawczego (odrębne opracowania). 
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2.5.3 Ochrona konserwatorska 

W bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków nie występują obiekty chronione. 

2.5.4 Przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Na terenie inwestycji, ze względu na specyfikę prowadzonych prac, nie przewiduje się 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

2.5.5 Informacja dotycząca odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

Na etapie realizacji dopuszcza się zmiany, poza wymienionymi w art. 36a ust.5 ustawy                 

Prawo Budowlane. 

2.5.6 Informacja dotycząca oceny charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego 

Ocena charakterystyki energetycznej nie dotyczy obiektów budowlanych niniejszego projektu.  

2.5.7 Informacja dotycząca ochrony przeciwpożarowej 

Na terenie inwestycji przewiduje się następujące obiekty mogące wymagać ochrony ppoż.: 

 kompostownia tunelowa; 

 plac stabilizacji i magazynowania kompostu; 

 plac na biofiltr. 

Kompostownia tunelowa (PM) 

Obiekt budowlany o powierzchni całkowitej 374 m2 i kubaturze brutto 257 m3,                                   

który jest usytuowany w odległości 16 m od istniejącego budynku adm.-socjalnego oczyszczalni 

ścieków oraz 47 m od granicy działki od północy (rów melioracyjny). W obiekcie będą się znajdowały 

materiały niepalne: zmieszane odpady komunalne frakcji 0÷80mm, odpady zielone oraz osady 

ściekowe w łącznej ilości 385 Mg. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: do 500 MJ/m2. 

Plac stabilizacji i magazynowania kompostu (PM) 

Plac stabilizacji i magazynowania kompostu o powierzchni 2200 m2. Na placu będą 

magazynowane materiały niepalne (kompost) w ilościach  2130 Mg.  

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: do 500 MJ/m2. 

Plac na biofiltr (PM) 

Plac o powierzchni 48 m2, pod urządzenie – biofiltr pionowy. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: do 500 MJ/m2. 

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

Zagrożenie wybuchem nie występuje 
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PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE 

Wszystkie projektowane obiekty stanowi  jedną strefę pożarową i nie przekracza dopuszczalnej 

powierzchni strefy pożarowej wynoszącej 8 000 m2. 

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Dla wszystkich obiektów planowanej inwestycji zaopatrzenie, zapewnią istniejące hydranty 

naziemne Hp80. 

DROGI POŻAROWE 

Dojazd pożarowy nie jest wymagany. 

Uwagi dotyczące ochrony przeciwpożarowej całej inwestycji  

W zakresie niniejszego opracowania, w trakcie technologicznego przerobu odpadów,                             

nie wytwarzają się palne pary i gazy, i tym samym nie występuje zagrożenie wybuchem. 

2.5.8 Informacja dotycząca praw autorskich 

Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania się używania dokumentacji,                        

w całości lub części, poza zakresem określonym w umowie.  
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 elektrycznych i elektroenergetycznych

130/DOŚ/06

Szalejów Górny
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Elementy projektowane:

rozbudowa drogi o nawierzchni bitumicznej 113 m²

projektowana sieć kanalizacji odciekowej     100 m

oraz przypowierzchniowe odwodnienie liniowe 55 m

projektowana sieć kanalizacji deszczowej     60 m

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Temat:

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych
przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym, działka nr 800, gmina Kłodzko

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami niniejszego projektu.

proGEO sp. z o.o. proGEO sp. z o.o.
50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 45

tel. +48071 3604515, fax +48071 3604531

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2

57-320 Polanica Zdrój

plac stabilizacji i magazynowania kompostu 2 200 m²

plac na biofiltr 48 m²

kompostownia tunelowa 372 m²1

projektowana sieć wodociągowa     95 m

projektowana sieć elektryczna     120 m

oraz rury osłonowe typu AROT 100 m

Dopuszczalne odchyłki dla projektowanych długości i powierzchni: +/- 3%.

Rysunek:

Data:

Skala:

Rys.

Podpis:

Podpis:

listopad 2011
Sprawdzający:

Uprawnienia:
1:250

Projekt zagospodarowania terenu

Uprawnienia:

2

mgr inż. arch. Elżbieta Michałuszko

Podpis:

Asystent  projektanta:

Uprawnienia:

-mgr inż. Mateusz Fakowski

Architektoniczna
61/88/UW

Sprawdzający:
mgr inż. Barbara Machniewicz

Sprawdzający:
mgr inż. Jacek Zadrożny

Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

246/00/DUW

Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
 elektrycznych i elektroenergetycznych

262/00/DUW

Podpis:Uprawnienia:

Podpis:

Podpis:

Projekant:

Uprawnienia:

Uprawnienia:
mgr inż. arch. Beata Wąsik

Podpis:Uprawnienia:

Architektoniczna
391/91/UW

Projekant:
mgr inż. Grzegorz Pietkiewicz

Projekant:
mgr inż. Robert Myrlak

Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

127/DOŚ/10

Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
 elektrycznych i elektroenergetycznych

130/DOŚ/06

plac betonowy przy tunelach kompostowni  94 m²

droga z płyt betonowych 180 m²

pobocza umocnione kruszywem 47 m²

Legenda :

projektowane rzędne nawierzchni dróg i placów

projektowane krawężniki dróg i placów

projektowane granice zabudowy obiektów kubaturowych

    projektowane elementy sieci kanalizacji odciekowej i odwodnień liniowych

    projektowane elementy sieci kanalizacji deszczowej

projektowane elementy sieci wodociągowej

  projektowane elementy sieci energetycznej

       projektowane elementy sieci teletechnicznej

projektowane skarpy

projektowana sieć teletechniczna     20 m

oraz rury osłonowe typu AROT 30 m

sieć ciepłownicza do likwidacji poprzez demontaż    140 m



Rysunek:

Data:

Skala:

Rys.

Podpis:

listopad 2011

Sprawdzający:
1:50

Rzut i przekroje kompostowni w technologii Hantsch

Uprawnienia:

3

mgr inż. Jarosław Bialik

Asystent  projektanta:
-mgr inż. Mateusz Fakowski

Konstrukcyjno-budowlane
2/02/DUW

Podpis:Uprawnienia:

Podpis:Projekant: Uprawnienia:
mgr inż. Henryk Ligas Konstrukcyjno-budowlane

329/00/DUW

UWAGA:

Rozwiązania budowlane kompostowni wraz z jej posadowieniem,

geometrią, kubaturą, wydajnością i pozostałymi parametrami, zostały

zaprojektowane wyłącznie dla założeń i rozwiązań technologicznych

Hantsch. Zastosowanie innej technologii wymaga zmiany niniejszego

lub wykonania nowego projektu.

MATERIAŁY:

Beton C35/45 XA2 - konstrukcja żelbetowa ścian i posadzki

Beton C20/25 XC1 - podłoże pod system Hantsch TBKO

Stal A-III(34GS) i A-0(St0S)

Otulina zbr.gł.: 5cm dla płyt i 3cm dla ścian

Odprowadzenie wody z procesu i odwodnienia

liniowego oraz wody z procesu (z biofiltra)

do studni kanalizacyjnej So2.

Doprowadzenie energii elektrycznej

ze skrzynki TG poprzez studnię SK2.

Doprowadzenie teletechniki z SK2.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachu

Sd1-Sd3 poprzez rury R1-R5.

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami niniejszego projektu.

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Temat:

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych
przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym, działka nr 800, gmina Kłodzko

proGEO sp. z o.o. proGEO sp. z o.o.
50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 45

tel. +48071 3604515, fax +48071 3604531

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2

57-320 Polanica Zdrój
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PRZEKRÓJ A-A
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istn. plac

pobocze

PRZEKRÓJ B-B: KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI BITUMICZNEJ

PRZEKRÓJ A-A: KONSTRUKCJA PLACU KOMPOSTOWNI

PRZEKRÓJ C-C: KONSTRUKCJA DROGI Z PŁYT BETONOWYCH

projektowane poszerzenie jezdni bitumicznej istn. jezdnia

nawierzchnia drogi z płyt betonowychplac kompostowni

Rysunek:

Data:

Skala:

Rys.

Podpis:

listopad 2011

Sprawdzający:
1:50

Przekroje konstrukcyjne placów i dróg

Uprawnienia:

4

mgr inż. Jarosław Bialik

Asystent  projektanta:
-mgr inż. Mateusz Fakowski

Konstrukcyjno-budowlane
2/02/DUW

Podpis:Uprawnienia:

Podpis:Projekant: Uprawnienia:
mgr inż. Henryk Ligas Konstrukcyjno-budowlane

329/00/DUW

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami niniejszego projektu.

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Temat:

Projekt budowlany instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych
przy oczyszczalni ścieków w Szalejewie Górnym, działka nr 800, gmina Kłodzko

proGEO sp. z o.o. proGEO sp. z o.o.
50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 45

tel. +48071 3604515, fax +48071 3604531

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2

57-320 Polanica Zdrój
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 
 

OBIEKT BUDOWLANY:   PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI DO STABILIZACJI  
TLENOWEJ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH  
PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W W SZALEJOWIE GÓRNYM, 
DZIAŁKA NR 800, OBRĘB SZALEJÓW GÓRNY 

  
 
 
 
 
INWESTOR:     MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY w POLANICY-ZDROJU Sp. z o.o. 
      ul. Spacerowa 2 
     57-320 Polanica Zdrój 

 

 

 

 

SPORZĄDZIŁ:     HENRYK LIGAS 
     ul. Motylkowa 4B/9 
     52-209 Wrocław 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót 

Zakres całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji obiektów: 

 wytyczenie wszystkich obiektów w terenie, 

 roboty rozbiórkowe - likwidacja lub przeniesieni krawężników jezdni,  

 wykonanie makroniwelacji terenu do projektowanego ukształtowania, 

 wykonanie sieci uzbrojenia terenu, 

 wykonanie placów manewrowych i dróg dojazdowych, 

 wykonanie konstrukcji żelbetowej kompostowni tunelowej, 

 dostawa i montaż konstrukcji stalowej i wyposażenia technologicznego kompostowni tunelowej, 

 wykonanie zieleni, 

 roboty porządkowe w terenie. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Istniejącymi elementami zagospodarowania są: budynek krat, osadniki wstępne, reaktory biologiczne, 

budynek stacji dmuchaw, selektory i zagęszczacz osadu nadmiernego, zbiornik stabilizacji i magazynowania 

osadów (otwarta komora fermentacyjna), stacja odwadniania osadów, budynek mechanicznego zagęszczania 

osadu z pomieszczeniami technicznymi, budynek socjalno-biurowy, dyspozytornia, budynek gospodarczo-

warsztatowy. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                     
i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

i zdrowia ludzi przy budowie inwestycji, są: 

 roboty ziemne, w tym wykopy wąskoprzestrzenne i szerokoprzestrzenne, 

 montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (ścieki, studnie, konstrukcja dachu, itp.), 

 prace związane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Przewidywanymi zagrożeniami występującymi podczas realizacji robót budowlanych są: 

1) zagrożenia życia: 

 urazy (upadek z wysokości, poparzenia, przygniecenia, okaleczenia), 

 porażenia prądem podczas prac związanych z instalacjami elektroenergetycznymi, 

2) zagrożenie wywołane hałasem: 

 hałas (pochodzący od sprzętu, maszyn, itp.), 

Zagrożenia j.w. wynikają z prowadzonych robót budowlanych, takich jak: 
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 wykonywanie prac ziemnych urządzeniami zmechanizowanymi, 

 występowanie osuwisk, 

 transport materiałów (o ciężkiej masie własnej, dużych gabarytach) niezbędnych do budowy obiektów, 

 budowa sieci elektroenergetycznej, 

Jako czas występowania zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się okres od rozpoczęcia 

budowy do jej zakończenia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, zobowiązany jest                                          

do bezwzględnego przeprowadzenia instruktażu osób, bezpośrednio związanych, z wykonawstwem inwestycji,               

w zakresie: 

 wskazania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót, 

 zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem wskazanych 

zagrożeń (prace w wykopach oraz prace na wysokościach), 

Ponadto należy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej pomocy                         

oraz telefonu. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

 zgłoszenie o wystąpieniu zagrożenia Kierownikowi Budowy, 

 zabezpieczenie miejsca wystąpienia zagrożenia, 

 zawiadomienie służb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja), w zależności                     

od stopnia wystąpienia zagrożenia. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich 
sąsiedztwie 

 Wszystkie miejsca, gdzie mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia, należy odpowiednio 

oznakować i zabezpieczyć. Pracowników wykonujących prace budowlane, przed przystąpieniem do 

pracy, należy zapoznać, z mogącymi wystąpić zagrożeniami oraz o sposobie przeciwdziałaniu ich 

powstawaniu. 

 Drogi transportowej stanowiącej jednocześnie funkcję drogi pożarowej i ewakuacyjnej, nie należy 

zastawiać, ani składować na niej elementów budowlanych oraz stawiać maszyn i urządzeń, związanych                          

z realizacją robót. Należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, między innymi przez odpowiednie 

oznakowanie placu budowy. 

 Na tablicy informacyjnej należy podać dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy                         

wraz z adresami i telefonami oraz telefony służb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, 
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Policja). Plac budowy, należy oznakować tablicami informacyjnymi, np.: z zasadami bhp przy obsłudze 

piły tarczowej, betoniarki i innych elektronarzędzi oraz o pracy na wysokości, itp., stosownie do 

prowadzonych robót. 

 W tymczasowym budynku (kontenerze) pełniącym funkcję zaplecza socjalnego budowy, należy umieścić 

Apteczkę pierwszej pomocy. Na placu budowy należy wymóc przestrzeganie podstawowych zasad 

higieny i kultury pracy. 

 Utrzymanie porządku na placu budowy poprzez zachowanie segregacji materiałów budowlanych, 

przestrzeganie wymogów zawartych w planie zagospodarowania placu budowy, planie komunikacji, itp. 

 Na placu budowy wszyscy pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak: ubrania               

i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokości, okulary ochronne, 

itp., w zależności od stopnia występujących zagrożeń i od wykonywanych prac. Należy zapewnić kontrolę 

zachowania trzeźwości przez pracowników. 

 Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa                         

i zdrowia ludzi, Kierownik Budowy, wyznacza imiennie osobę do nadzorowania tych prac. 

 Wszystkie prace budowlane i montażowe, należy prowadzić, przede wszystkim, zgodnie                                       

z 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) oraz zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” część I „Roboty 

Ogólnobudowlane”. 
















































