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I . OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni 

�cieków w Sierakowicach w cz��ci dotycz�cej stacji dmuchaw.

1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa istniej�cej 

oczyszczalni �cieków

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy budynku stacji dmuchaw w 

zakresie niezb�dnym do wykonania robót budowlanych. 

Szczegółowy zakres opracowania wynika ze spisu tre�ci.

2 Forma opracowania 

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym bran�y 

architektoniczno - konstrukcyjnej budynku stacji dmuchaw 

Opracowanie składa si� z cz��ci opisowej i rysunkowej, zawartych w 

jednej teczce.

3 Lokalizacja 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy, budynek 

stacji dmuchaw znajduje si� na terenie istniej�cej oczyszczalni 

(działka ewid. Nr 62/2)  

4 Podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie sporz�dzono na podstawie nast�puj�cych 

głównych materiałów: 
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[1] Projekt wykonawczy bran�y technologicznej oraz budowlany 

bran�y architektoniczo- konstrukcyjnej wykonany przez spółk�

EKOMETRIA z Gda�ska odpowiednio z czerwca i wrze�nia 2006  

[2] Dokumentacja archiwalna istniej�cych obiektów 

[3]   dokumentacja geotechniczna wykonana przez przedsi�biorstwo 

CONECO-BUD Sp. z o.o. w kwietniu 2006. 

[4] Prawo budowlane (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. – Dz. U. nr 89 z 

1994 r poz. 414 z pó�niejszymi zmianami). 

[5] Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 15 z 1999 r 

poz. 139 z pó�niejszymi zmianami). 

[6] Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. nr 140 z 1998 r poz. 906). 

 [7] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresy i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzaj�cych 

zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi 

[8] Podkład sytuacyjno-wysoko�ciowy terenu oczyszczalni �cieków w 

skali 1:500. 

[9] Wizja lokalna terenu modernizowanej oczyszczalni �cieków. 

[10] Normatywy techniczne oraz obowi�zuj�ce przepisy i 

zarz�dzenia.

5 Inwestor 

Inwestorem rozbudowy i modernizacji jest zarz�d gminy w 

Sierakowicach, woj. pomorskie
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6 Opis warunków gruntowo-wodnych 

Teren oczyszczalni opada ku południu na rz�dnych w granicach  

200,6-194.7 m n.p.m. 

Budowa geologiczna terenu oczyszczalni jest prosta. W podło�u 

poni�ej cienkiej warstwy gliniastej gleby zalegaj� plejstoce�skie osady 

lodowcowe wykształcone głównie w postaci glin i piasków gliniastych 

zwałowych z przewarstwieniami piasków wodno- lodowcowych, 

których podkład do gł. 10 m p.p.t. nie został przewiercony. Wg bada�

archiwalnych odwiertów studziennych gł�bokich mi��szo�� osadów 

plejstoce�skich dochodzi tu do kilkuset metrów.  

Wody gruntowej na badanym terenie nie stwierdzono. Teren 

drenowany jest w sposób naturalny. Na południe od badanego terenu 

znajduje si� rozległe obni�enie z rowem odwadniaj�cym zbieraj�cym 

wody opadowe z najbli�szego rejonu. W otworach A3 i A4 

stwierdzono s�czenia wody w piaszczystych przewarstwieniach na 

gł�boko�ci 1.9-3.3 m p.p.t. 

7 Opis rozwi�zania projektowego. 

7.1    Posadowienie  

Istniej�cy poziom terenu      ok. 199.40 m n.p.m. 

Projektowany poziom terenu    199.40 m n.p.m. 

Poziom posadowienia    198.40 m n.p.m. 

7.2    Konstrukcja obiektu 

Obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, o konstrukcji 

tradycyjnej, o wymiarach w rzucie 6.49 x 12.74 m i wysoko�ci 5.33m. 
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�ciany zewn�trzne zagł�bione w gruncie betonowe, �ciany nadziemia z 

cegły kratówki gr.25cm z ociepleniem metod� lekk� styropianem o gr. 

12cm.

Dach o konstrukcji drewnianej – na wi�zarach drewnianych 

blachodachówka. 

Spadek połaci dachu 18º  

Obiekt nie jest przeznaczony na stały pobyt ludzi.

Dane ogólne

Powierzchnia u�ytkowa   69.0 m2  

Powierzchnia zabudowy   82.7 m2

Kubatura      390 m3

Zestawienie pomieszcze�

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1 Pomieszczenie dmuchaw 69.00 

RAZEM 69.00 

Fundamenty i �ciany fundamentowe

Ławy �elbetowe, o wymiarach 50x40cm, wylewane na mokro, z betonu 

B20 zbrojonego stal� A-III, izolowane od zewn�trz abizolem 2xR+2xP. 

�ciany fundamentowe wylewane z betonu B20/murowane z bloczków 

betonowych, izolowane jak wy�ej. 

Fundamenty dmuchaw

Fundamenty pod dmuchawy typu blokowego, o wymiarach 1.50 x 1.75 x 

0,50m i 1,40 x 1,40 x 0.50m. Fundamenty wykonane z betonu B20 

zbrojonego stal� A-III. 
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Konstrukcja �cian

�ciany zewn�trzne warstwowe, jak poni�ej: 

TYP „A” 

- tynk cem-wapienny kat.III 

- cegła kratówka klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 

klasy 3MPa, gr.25 cm gr. 25cm 

- styropian gr.12cm/ metoda lekka /, 

TYP „B” 

- tynk cem-wapienny kat.III 

- cegła kratówka klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 

klasy 3MPa, gr.25 cm gr. 25cm 

- cegła klinkierowa gr.12 cm. 

TYP „C” 

- tynk cem-wapienny kat.III 

- cegła kratówka klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 

klasy 3MPa, gr.25 cm gr. 25cm 

- styropian gr.12cm/ metoda lekka /, 

- łaty 

- deski sosnowe bejcowane 

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma – na wysoko�ci +0.15m nad 

poziomem terenu, wykonana z dwóch warstw papy na lepiku. 

Strop

Wykonany z płyt stropowych, kanałowych, opartych na �cianach 

podłu�nych poprzez wie�ce. 



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni �cieków w Sierakowicach
Projekt wykonawczy stacji dmuchaw-  br. architektoniczno-konstrukcyjna           

8

Dach

Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Konstrukcj� no�n� stanowi 

kratownica – wi�zar drewniany. Wi�zar opiera si� na murłatach 

mocowanych we wie�cu. Pas dolny o przekroju 120x45mm; pas górny 

140x45mm. Płyty w�złowe wykonane ze sklejki gr.12,5mm obustronnie. 

Warstwy pokrycia: 

- blachodachówka  

- łaty 5x4cm 

- kontrłaty 5x4cm 

- folia paroprzepuszczalna 

- wi�zar dachowy 

- wełna mineralna gr.15cm 

- płyta kanałowa 596x119x24cm 

Cokoły pod podstawy dachowe wywietrzaków drewniane.

Wie�ce, nadpro�a

Wie�ce wylewane na mokro z betonu B20 i zbrojone stal� A-III. 

Nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi nadpro�a 

prefabrykowane L19 oraz nadpro�e wylewane na mokro nad bram� o 

szeroko�ci 3.00m. 

Wyko�czenie obiektu

Posadzka

Na zag�szczonym podkładzie z piasku gr.30 cm, nale�y uło�y�: 

- warstw� betonu B15 o gr. 10cm, 

- izolacj� – 2xfolia budowlana PE gr.0.5mm 

- styropian gr.5 cm w pasie 1.0m po obwodzie budynku, 

- beton B25 gr.15 cm ze zbrojeniem rozproszonym, 

- płytki gresowe 
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Okna 

Okna podwójnie szklone, z PCV w kolorze jasnym popielatym, z 

rozszczelniaczami. 

Bramy 

Bramy zewn�trzne dwuskrzydłowe, stalowe, ocieplone styropianem 

gr.40mm, z obiciem drewnianym analogicznym do bram na obiektach 

istniej�cych w kolorze RAL6011. 

Roboty malarskie i wyko�czeniowe 

�ciany pomieszcze� malowane dwukrotne emulsj�. 

Na �cianach glazura do wys. 2.20m. 

Wyko�czenie zewn�trzne

Do wys. 50cm powy�ej terenu cokół z cegły klinkierowej na zaprawie 

cementowej. 

Cegły kotwi� z murem pr�tami stalowymi ocynkowanymi φ6.Okładzin� z 

cegły klinkierowej przewiduj� si�  tak�e wy�ej, na fragmentach �cian 

przy oknach. 

�ciany kolor – RAL 9016. 

Fragmenty wyko�czone drewnem z bejcowanych desek w kolorze dachu 

– wg rysunków elewacji. 

Rynny, rury spustowe  PCV -  w kolorze dachu. 

Pokrycie dachowe – blachodachówka, wzór RAPID lub ROYAL, kolor – 

RAL 6011. Wej�cia do budynku w nawi�zaniu do nowoprojektowanej 

drogi / chodnika. 

Ochrona cieplna

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych: 

�ciana  0.33 W/(m2xK)<  Uk /max/=1.20 W/(m2xK) 
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Stropodach   0.38 W/(m2xK)<  Uk /max/=0.70 W/(m2xK) 

Wyposa�enie w instalacje

Kanalizacja deszczowa- wody opadowe z dachu zostan� rozprowadzone 

po terenie oczyszczalni. 

Instalacja elektryczna – o�wietleniowa wg odr�bnego opracowania. 

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Budynek nie zalicza si� do obiektów uci��liwych dla otoczenia. Z 

pomieszcze� nie b�d� równie� emitowane na zewn�trz �adne 

substancje szkodliwe. 

Warunki ochrony przeciwpo�arowej

Konstrukcja obiektu jest niepalna. Zaprojektowana sie� wodoci�gowa na 

terenie oczyszczalni �cieków spełnia warunki ochrony przeciwpo�arowej. 

Budynek niniejszy zalicza si� do klasy odporno�ci po�arowej „D”. Obiekt 

został zaprojektowany w klasie  „C” odporno�ci po�arowej. 

7.3    Materiały konstrukcyjne 

BETON B20

Beton podło�y klasy B10. 

  
  
 STAL ZBROJENIOWA      - A-III 34GS 
 STAL PROFILOWA           - St3S, 0H18N9 
 DREWNO KLASY C24
  

Podpory pod ruroci�gi systemowe wg rozwi�zania producenta np. 

firmy HALFEN. 
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7.4    Zabezpieczenia antykorozyjne 

Izolacje wodochronne betonu:

izolacja powierzchni na styku z gruntem – powłoka 2xabizol R+P 

Izolacje elementów drewnianych:

Styki elementów konstrukcji drewnianej i muru izolowa� dwoma 

warstwami papy asfaltowej. Elementy drewniane przed monta�em 

zaimpregnowa� �rodkami grzybo i owadobójczymi oraz 

zabezpieczy� preparatem ogniochronnym. Drewniane elementy 

elewacji budynku zabezpieczone bejc� z lakierem o działaniu 

grzybobójczym.

CAŁO�� ROBÓT BUDOWLANYCH wykona� zgodnie z “Warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych” cz, projektem 

technicznym budowlanym, technologicznym i projektami 

bran�owymi. 

Opracował: 

in�.Mirosław Zygmunt    mgr in�.arch. Krzysztof Klusak














































