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1. Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót  

Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu "Budowa i 
modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej  na terenie Miasta Bełchatowa";-  
Kontrakt 10 - "Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej  
oczyszczalni ścieków".   
 

Sposób wykonania robót: 
„System zlecony” przez Zamawiającego;- „zaprojektuj i wybuduj”. 
 

2. Inwestor 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o. w Bełchatowie  
   ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, 97- 400 Bełchatów 

3. Jednostka projektowania 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
tel. (0-71) 343-85-58 , fax: (0-71) 342-43-04 

4. Stadium dokumentacji 

Projekt wykonawczy – specjalność technologiczna. 
 Obiekt: Studnia zbiorcza, komora (budynek) krat, budynek na kontener        
 Projekt składa się z części opisowej i rysunkowej. 

5. Podstawa opracowania 

Formalną podstawę niniejszego opracowania stanowi: 
1) Umowa z Inwestorem oraz PFU 
2) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 
3) Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiającym. 
4) Obowiązujące akty prawne i normy branżowe. 

 

6. Materiały oraz źródła informacji wykorzystane do opracowania 

1) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. 
2) Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
3) Wizje lokalne i pomiary własne. 

7. Opis rozwiązań projektowych 

7.1. Studnia zbiorcza  

Przed budynkiem krat znajduje się studnia zbiorcza do której, są włączone rurociągi z terenu 
oczyszczalni. 

Studnia będzie poddana renowacja. W istniejącej studni (po renowacji) zostanie wykonany montaż kraty 
wstępnej o prześwicie 50mm wraz z prasą skratek. Skratki będą odprowadzane do kontenera. Krata 
będzie przystosowana do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.    

W komorze zostanie zdemontowana istniejąca wentylacja grawitacyjna 2 x DN300mm. 

Część ścieków dopływających rurociągiem DN300mm (ks315) do komory, zostanie przekierowana 
nowym  rurociągiem umożliwiającym napływ ścieków przed kratę wstępną. Na dopływach bocznych 
DN1000, oraz DN160/200 zostaną zainstalowane deflektory  z kierownicami strumieni w dolnej części, 
które będą zapobiegać uderzeniu w bok kraty.  

Zamawiający określił max napływ boczny kanału ks315 w ilości 75% powierzchni przekroju kanału. 
Napływy pozostałych kanałów bocznych ks DN1000mm i ks ~160/200, do studni wg uzgodnienia z 
Zamawiającym należy nie brać pod uwagę podczas projektowania i realizacji inwestycji. (zakłada się,  że 
kanałami mogą dopłynąć niewielkie ilości ścieków).  

Ze względów bezpieczeństwa przewiduje się łączenie dwóch elementów kraty powyżej dopływu 
bocznego fi1000, dłuższa część kraty będzie miała wysokość dostosowaną do projektowanej belki 
wciągnika. Przed zamówieniem kraty dostawca kraty zweryfikuje wysokości zarówno belki wciągnika jak i 
istniejącego kanału technologicznego.   
Masa cięższego elementu będzie wynosiła około ~ 1300kg. Dla podanego ciężaru zostanie wykonana  
konstrukcja wsporcza nad studnią umożliwiająca wyciąganie kraty. 
Szerokość robocza kraty będzie wynosiła 800mm, szerokość całkowita 1100mm . 
Oś kraty będzie sie pokrywała z osią komory. Z uwagi na fakt, że szerokość kraty jest mniejsza niż 
szerokość studni w której będzie posadowiona, zakłada się, wykonanie bocznych ścian z lewej i prawej 
strony kraty, które będą zapobiegać ominięciu kraty (przez przepływające ścieki) posadowionej w 
środkowej części komory.      
 

Do prasy skratek będzie doprowadzona woda technologiczna. 

Uwaga: istniejące kanały technologiczne należy dopasować do szerokości zabudowywanych urządzeń.   
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W związku z zabudową kraty rzadkiej konieczna będzie przebudowa studni zbiorczej.  

Parametry kraty oraz prasy: 

 krata wstępna o prześwicie nie większym niż 50 mm wraz z transportem skratek do 
kontenera – 1szt  

Urządzenie przeznaczone do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych poprzez ich 
zatrzymanie na ruszcie oraz jego czyszczenie za pomocą układu zgrzebeł penetrujących przestrzenie 
między prętami rusztu i zamocowanymi na łańcuchu napędowym.  
Krata niewymagająca wstępnego zabezpieczenia, w obudowie hermetycznej, impuls pracy generowany 
różnicą poziomów lub czasowo, zabezpieczająca praca rewersyjna.  
Krata będzie przystosowana do pracy w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.  

Krata będzie składać się z następujących elementów:  

 części cedzącej  

 fartucha zrzutowego skratek zintegrowanego z rynną zrzutową usytuowaną nad kratą prętową, w 
strefie zrzutu wyposażonej w odejmowalną osłonę (czyszczenie grzebieni przy pomocy 
dodatkowego zgrzebła beznapędowego),  

 łatwych w wymianie elementów zgarniających skratki całkowicie penetrujących przestrzenie 
między prętami stanowiącymi ruszt filtracyjny,  

 łańcuchów napędowych z kompletem kół łańcuchowych, prowadzonych w bocznych profilach 
ochronnych,  

 silnika napędowego z zabezpieczeniem przeciążeniowym z opcją elektromechanicznej kontroli 
momentu obrotowego, zabezpieczającej kratę przed uszkodzeniem w chwili przeciążenia kraty, 
krata bedzie posiadać możliwość pracy rewersyjnej w celu usunięcia elementu blokującego (np. 
kamienia),  

 górnego, bezobsługowego łożyska kołnierzowego,  

 dolnego, odpornego na zużycie, bezobsługowego łożyska ceramicznego,  

 łatwo zdejmowalnej pokrywy.  
 
Parametry techniczne i technologiczne:  

 prześwit prętów 50 mm,  

 kąt pochylenia kraty 80,  

 przepływ nominalny 1500 m3/h,  

 ilość napędów: nie więcej niż 1 szt.,  

 Wykonanie materiałowe: elementy mające kontakt z medium (za wyjątkiem uszczelnień, 
łańcucha, napędów i łożysk): stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301/1.4307, stal chemicznie 
pasywowana zanurzeniowo. Łańcuch napędzający wykonany z odpornej na ścieranie stali 
hartowanej z ochronnymi rolkami z tworzywa sztucznego. Łańcuch i kołka łańcucha 
galwanizowane i chromowane,  

 Dodatkowo wzmocniona konstrukcja nośna wyposażona na wypadek awarii w podpory i uchwyty 
umożliwiające wyniesienie kraty ponad poziom terenu.  

 Praska skratek – 1 szt.  

Urządzenie ma za zadanie sprasować skratki doprowadzone z kraty rzadkiej.  
Parametry urządzenia 

 wydajność: dostosowana do odbioru skratek z kraty rzadkiej,  

 stopień odwodnienia skratek: nie mniejszy niż 35 % sm.,  

 ilość napędów: nie więcej niż 2,  

 proces prasowania i czyszczenia strefy odpływu popłuczyn realizowany przy użyciu jednego 
przenośnika ślimakowego (nie dopuszcza się prasowania hydraulicznego),  

 odpływ popłuczyn przez perforację o prześwicie nie większym niż 5 mm  

 czyszczona za pomocą łatwodemontowalnych szczotek zamocowanych na przenośniku 
ślimakowym,  

 Rodzaj transportera skratek – ślimakowy, wałowy, wyposażony w łożyska bezobsługowe nie 
wymagające smarowania,  

 Wykonanie materiałowe: wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami i ściekami, w tym 
przenośnik ślimakowy wraz z wałem, podpory, pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej nie 
gorszej niż 1.4301, stal chemicznie pasywowana zanurzeniowo (za wyjątkiem armatury, 
napędów, łożysk itp.)  

7.2. Komora krat KK 
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Stan istniejący:  

Aktualnie komora krat wyposażona jest w 3 kanały o głębokości ok. 120cm i szerokości ok. 90cm, na 
których zamontowane są 2 kraty schodkowe i jedna ręczna oraz urządzenie do mechanicznego 
transportu skratek na zewnątrz obiektu. Urządzenia te nie w pełni spełniają swoją funkcję, w związku z 
czym dalsza obróbka technologiczna ścieków staje się problematyczna.  
 Inne ważniejsze elementy wyposażenia komory krat to:  
- 8 zastawek kanałowych wykonanych ze stali nierdzewnej,  
- 4 ciągi wentylacyjne,  
- elektrowciąg awaryjnego usuwania skratek z poziomu dolnego,  
- 2 sondy radarowe poziomu ścieków,  
- sonda podtopienia posadzki,  
- instalacja sygnalizacji wystąpienia gazów trujących i niebezpiecznych (metanu i  
siarkowodoru).  
 

Rozwiązania projektowe w zakresie branży technologicznej:  

W hali krat zostaną wymienione 3 istniejące urządzenia do separacji skratek na 3 nowoczesne kraty 
panelowo - hakowe o prześwicie 3,5mm z układem transportu, płukania i prasowania skratek.  
Skratki trafiać będą do zamkniętego kontenera usytuowanego na poziomie „0” w nowo wybudowanym 
budynku na kontener.  
Istniejące kanały zostaną przebudowane w sposób umożliwiający montaż nowych krat.  

Ponadto obiekt będzie wyposażony. 
- w przenośniki skratek,  
- płuczkę do turbulentnego płukania skratek ściekami oczyszczonymi,  
- praskę skratek,  
- pomiary gazów niebezpiecznych i trujących, (czujniki siarkowodoru i metanu) 
 

Obok budynku krat zostanie posadowiony budynek dla kontenera na skratki o wymiarach: L=8m, B=5m, 
H=5m.  
 

Układ separacji, transportu, prasowania i płukania skratek składać się  będzie z następujących 
elementów:  

 kraty rzadkiej o prześwicie nie więcej niż 50mm (zainstalowanej w studni zbiorczej) wraz z prasą 
skratek - 1szt.,  

 zestawu 3 krat panelowo-hakowych o prześwicie elementu filtracyjnego nie więcej niż 3,5 mm,  

 prasopłuczki wstępnie odwadniającej skratki przed transporterem pionowym spełniającej 
jednocześnie funkcję transportera poziomego odbierającego skratki z trzech krat,  

 transportera pionowego, odbierającego częściowo odwodnione skratki z transportera poziomego i 
ewakuującego je do prasopłuczki skratek umiejscowionej na poziomie „0”,  

 prasopłuczki skratek,  

 praski ewakuacji skratek do kontenera,  

 systemu wentylacji,  

 kontenera.  
Standard wykonania urządzeń i instalacji będzie dostosowany do określonego stopnia zagrożenia 
wybuchem.  
 

W budynku krat zostaną wykonane rurociągi wody technologicznej o średnicach Dz40, 75, 110 PE100, 
SDR17. W najwyższych punktach rurociągu zostaną zainstalowane zawory odpowietrzające.  
 
Urządzenia  do demontażu w zakresie branży technologicznej: 
- istniejące kraty, 
- transporter pionowy, poziomy 
- prasopłuczki skratek 
 
Transport urządzeń 

Do wyciągania krat zakłada się wykorzystać istniejące otwory w stropie. Wyciąganie 3 kraty z dolnego 
poziomu będzie umożliwiał żuraw posadowiony na dolnym poziomie, który będzie umożliwiał 
przeniesienie kraty w światło górnego otworu.  Wyciągnięcie kraty na górny poziom za pomocą istniejącej 
belki wciągnika.   

Parametry urządzeń: 

 zestaw 3 krat panelowo-hakowych o prześwicie elementu filtracyjnego nie więcej niż 3,5 
mm  

Urządzenie przeznaczone do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych ze skratek poprzez ich 
zatrzymanie na powierzchni perforowanych paneli częściowo wyposażonych w haki pochylone pod kątem 
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do przepływającego strumienia ścieków. Czyszczenie ruchomej powierzchni filtracyjnej odbywać się 
będzie przez obrotową szczotkę wspomaganą przez wtrysk wody pod ciśnieniem od strony przeciwnej do 
powierzchni, na której osadzają się skratki.  

 Przepustowość maksymalna nie mniej niż 700 m3/h,  

 Typ kraty – panelowo - hakowa:  
o Element cedzący - panele filtracyjne o średnicy otworów nie więcej niż 3,5 mm,  

o Minimum 40% elementu filtracyjnego musi stanowić powierzchnia otworów,  

o Prześwit między elementami cedzącymi nie może przekraczać 1 mm,  

o Haki o długości min. 55 mm,  

o Rozstaw między hakami w poziomie nie więcej niż 80 mm,  

o Rzędy haków nie mniej niż co 800 mm,  

 odporne na ścieranie wykonane z tworzywa sztucznego elementy zapewniają szczelność 
podczas ruchu paneli. Konstrukcja połączenia elementów uszczelniających i paneli zapewniać 
musi ich szybką i łatwą wymianę,  

 Kąt instalacji kraty ok.60°,  

 Konstrukcja kraty umożliwiająca cedzenie ścieków do poziomu posadzki,  

 Urządzenie od poziomu posadzki zhermetyzowane – łatwo zdejmowane pokrywy,  

 Sposób czyszczenia powierzchni filtracyjnej: wtrysk wody pod ciśnieniem od strony przeciwnej do 
powierzchni na której osadzają się skratki oraz szczotka obrotowa obracająca się w kierunku 
przeciwnym do ruchu paneli dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania zgrzebła,  

 Medium płuczące: woda technologiczna,  

 Łożyska bezobsługowe nie wymagające smarowania:  
o Górne łożysko kołnierzowe,  

o Dolne łożyska (w części zanurzonej) ceramiczne.  

 Wykonanie materiałowe: elementy mające kontakt z medium (za wyjątkiem uszczelnień, 
łańcucha, szczotki, napędów i łożysk): stal nierdzewna nie gorsza niż 1.4301/1.4307, stal 
chemicznie pasywowana zanurzeniowo. Łańcuch napędzający wykonany z odpornej na ścieranie 
stali hartowanej z ochronnymi rolkami z tworzywa sztucznego. Łańcuch i kółka łańcucha 
galwanizowane i chromowane,  

 Konstrukcja kraty będzie zapewniać łatwy dostęp do instalacji napinania łańcucha napędowego,  

 Dodatkowo wzmocniona konstrukcja nośna wyposażona na wypadek awarii w podpory i uchwyty 
umożliwiające wyniesienie kraty ponad poziom kanału poprzez jej obrót po obwodzie.  

 
 prasopłuczka wstępnie odwadniająca skratki z funkcją transportera poziomego - 1 kmpl.  

Urządzenie wstępnie odwadniające skratki przed transporterem pionowym spełniające jednocześnie 
funkcję transportera poziomego odbierającego skratki z trzech krat. Skratki zrzucane do lejów 
zasypowych są transportowane i odwadniane poprzez prasowanie. Transport odbywać się będzie 
zamkniętym przenośnikiem ślimakowym – wałowym zapewniającym zredukowany do minimum wpływ na 
otoczenie (zmniejszenie odorów).  

Parametry urządzenia: 

 Typ transportera: ślimakowy – wałowy,  

 Ilość napędów: nie więcej niż 1 szt.,  

 Transporter wyposażony w hermetyczne połączenie z transporterem pionowym,  

 Zintegrowany system odwadniania skratek z odprowadzeniem odcieków do kanału,  

 Wydajność dopasowana do ilości skratek jakie zostaną wydzielone na 2 kratach,  

 Stopień odwodnienia powinien zapewniać skuteczny transport pionowy skratek,  

 3 leje zasypowe do odbioru skratek z trzech krat,  

 Medium płuczące: woda technologiczna,  

 Wszystkie elementy mające kontakt z medium ze stali nierdzewnej 1.4301/1.4307 lub 
równoważnej (za wyjątkiem uszczelnień, szczotki czyszczącej, armatury, napędów i łożysk), stal 
chemicznie pasywowana zanurzeniowo.  

 
 Transporter pionowy – 1 szt.  

Urządzenie zapewnia transport wstępnie odwodnionych skratek na poziom „0”, na którym umiejscowiona 
jest prasopłuczka skratek przy jednoczesnej hermetyzacji procesu transportu.  
Parametry urządzenia: 

 Typ transportera: ślimakowy – wałowy,  

 Ilość napędów: nie więcej niż 1 szt.,  

 Przenośnik wyposażony w zamkniętą rynnę zrzutową (ewakuacja skratek do prasopłuczki),  
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 Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami/skratkami w tym przenośnik 
ślimakowy wykonać z wysokogatunkowej stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301, stal 
chemicznie pasywowana zanurzeniowo.  

 
 Prasopłuczka skratek – 1 szt.  

Urządzenie ma za zadanie wypłukać i sprasować skratki doprowadzone przez przenośnik pionowy.  
Proces płukania i odwadniania skratek bedzie zapewniać takie parametry skratek, które będą umożliwiały  
przekazywanie tych skratek do składowania (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 
stycznia 2013r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na 
składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 0 poz. 38)).  
Parametry urządzenia: 

 wydajność: dostosowana do odbioru, prasowania i płukania skratek z pracujących jednocześnie 
dwóch z planowanych trzech krat zgodnych z opisem niniejszej specyfikacji,  

 osiągalna redukcja masy nie mniej niż 65 %,  

 stopień odwodnienia skratek nie mniej niż 35 % s.m.,  

 płukanie i prasowanie skratek w jednym urządzeniu,  

 proces prasowania i czyszczenia strefy odpływu popłuczyn realizowany przy użyciu jednego 
przenośnika ślimakowego (nie dopuszcza się prasowania hydraulicznego),  

 długość strefy prasowania nie mniej niż 150 mm,  

 płukanie skratek w leju zasypowym tylko z zastosowaniem mieszania skratek przez 
szybkoobrotowy wirnik o prędkości obrotowej nie mniejszej niż 900 obr/min,  

 zastosowanie czujnika ciśnienia hydrostatycznego wody technologicznej do uruchomienia 
płukania, (nie dopuszcza się tylko czasowego uruchamiania płukania skratek),  

 odpływ popłuczyn przez perforację o prześwicie nie większym niż 5 mm czyszczoną za pomocą 
łatwodemontowalnych szczotek,  

 Rodzaj transportera skratek – ślimakowy, wałowy, wyposażony w łożyska bezobsługowe nie 
wymagające smarowania,  

 urządzenie wyposażone w zawór spustowy popłuczyn z napędem elektrycznym,  

 medium płuczące: woda technologiczna,  

 Wykonanie materiałowe:  
o Wszystkie elementy mające kontakt ze skratkami i ściekami w tym przenośnik ślimakowy wraz z wałem, 
podpory, pokrywy wykonać ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301, stal chemicznie pasywowana 
zanurzeniowo (za wyjątkiem armatury, napędów, łożysk itp.),  

o Utwardzenie łopatek przenośnika ślimakowego: 50-60 HRC  
 

 praska ewakuacji skratek do kontenera  
Transport skratek przy zastosowaniu prasy hydraulicznej z ogrzewaną rurą stożkową. 

 

Zakres robót remontowych branża instalacyjna, konstrukcyjna, drogowa  

 W komorze krat zostanie wykonana przebudowa istniejących kanałów, zlikwidowane zostaną 
istniejące zagłębienia zbędne w nowym układzie oraz zostanie wykonana wymiana istniejących 
płytek 

 W budynku krat będzie wykonana nowa instalacja wentylacji mechanicznej:  

 zapewniające właściwe warunki BHP w budynku krat,  

 Z kanałów technologicznych oraz krat powietrze będzie odciągane do biofiltra. 
Wymogi dla biofiltra: 
min. 90% usunięcie siarkowodoru oraz gazów złowonnych, trujących, niebezpiecznych poniżej 
progów alarmowych. 

 Należy wymienić wszystkie wywietrzaki podokienne.  

 Wszystkie elementy wentylacji będą wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej.  

 W pomieszczeniach technologicznych dostosowanie wentylacji mechanicznej  

 uszczelnienia nowych i istniejących kanałów i urządzeń, (m.in. wszystkich zastawek kanałowych i 
radarowych sond pomiaru poziomu) oraz indywidualny układ wentylacji dla każdego urządzenia 
(minimum 10 wymian powietrza na godzinę w przestrzeni uszczelnionej).  

 Po zakończonych robotach technologicznych zostaną wykonane nowe, szczelne przykrycia 
kanałów, uzupełnione ubytki ścian, płytki na powierzchni ścian, wykonane nowe posadzki  
z płytek ceramicznych antypoślizgowych. Wykonane zostaną nowe kratki odprowadzające wody z 
posadzek, odpowiednie spadki zabezpieczające przed zaleganiem wody. Budynek zostanie 
pomalowany wewnątrz i na zewnątrz. Zostaną oczyszczone i pomalowane:  
- wciągnik z konstrukcją wciągnika ręcznego;  
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- elektrowciąg;  
- rury obejścia awaryjnego.  

 Zostanie wykonany remont istniejących kanałów w budynku krat 
 
Projektowane rurociągi i kanały (do wykonania w zakresie branży instalacyjnej): 

 rury spustowe odcieków z górnej posadzki do kanałów doprowadzających ścieki (min. 4 szt.),  

 odciek z budynku na kontener do kanałów doprowadzających ścieki.  
 

 

branża drogowa  

 Wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej bezfazowej w rejonie:  
- kraty wstępnej;  
- budynku komory krat (również opaska wokół budynku);  
- budynku kontenera na skratki. 
- studni zbiorczej  

branża elektryczna i AKPiA  

 Szafy zasilająco-sterujące nowych urządzeń wraz z sterownikami zostaną  umieszczone w 
pomieszczeniu rozdzielni pompowni ścieków surowych.  

 System sterowania i automatyki będzie spełniać następujące wymagania: urządzenia wyposażone w 
pełną automatykę, włączone w system SCADA funkcjonujący na oczyszczalni ścieków, z 
zachowaniem przyjętych standardów na oczyszczalni ścieków.  

 Dla zastosowanych nowych urządzeń będą  zaprojektowane i wykonane:  
- wizualizacja stanów pracy urządzeń, temperatury pomieszczeń, ciśnienia wody  
technologicznej, poziomu napełnienia kontenera skratkami,  
- sterowanie urządzeniami technologicznymi, wentylacją, ogrzewaniem,  
- zbieranie danych do raportów, wykresów z pracy urządzeń i instalacji,  
- sygnalizowanie stanów pracy i stanów awaryjnych wszystkich urządzeń np. przekroczenie 
maksymalnego poziomu stężenia gazów niebezpiecznych i trujących, przekroczenie maksymalnego 
poziomu ścieków w kanale, spadku ciśnienia wody płuczącej i innych.  
 

Ciężary oraz zapotrzebowanie wody technologicznej poszczególnych urządzeń 

L.p. Nazwa urządzenia 
Zapotrzebowanie 

wody  Ciśnienie 
Waga 

urządzenia 

          

1. Krata panelowo-hakowa 1,27 l/s 3 bar 1300 kg 

2. Krata rzadka nie wymaga   ok.2500 kg 

3. Praska skratek (po kracie rzadkiej) 0,7 l/s 1 bar 450 kg 

4. Praska skratek 4 l/s 1,5 bar 650 kg 

5. Przenośnik poziomy 0,5 l/s 2 bar 500 kg 

6. Przenośnik pionowy nie wymaga   600 kg 
 

Zapotrzebowanie mocy dla poszczególnych urządzeń 

Lp. Nazwa urządzenia Moc napędu: 

1. Krata panelowo-hakowa 3 sztuki taśmy - 1,0kW,  szczotki - 1,5kW 

2. Krata rzadka 1,5 kW 

3. Praska skratek (po kracie rzadkiej) 2,2 kW 

4. Praska skratek 4 kW 

5. Przenośnik poziomy 1,5 kW 

6. Przenośnik pionowy 4,0 kW 
 

7.3. Budynek na kontener 

Przewidziano budynek dla kontenera na skratki jako wolnostojący, o wymiarach: L=8m, B=5m, H=5m. 
Szczegółowy opis obiektu wg opracowania branży konstrukcyjnej i architektonicznej 

Wytyczne branża instalacyjna: 
Należy zaprojektować wentylację mechaniczna 5-6 krotną wymianę powietrza 
 
Opis Kontenera na skratki – 2 szt.  
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Kontener otwarty o pojemności 7 m3 wykonany z blachy stalowej wzmacniany kształtownikiem oraz 
tłoczeniem na ścianach. Malowany farbą antykorozyjną. Kontener będzie przystosowany do przewożenia 
i opróżniania przez wozy hakowe i bramowe. Kontener będzie posiadać klapę w szczytowej ścianie, 
umożliwiającą rozładunek jego zawartości.  
Ogrzewanie.  
Przewody grzewcze o minimalnej mocy 3,5 kW będą umieszczone na dnie kontenera i częściowo na jego 
bokach – całość zabezpieczona blachą nierdzewną grubości 2 mm.  
Kontener wyposażony w przyłącze sieciowe.  
Wymiary kontenera: L =3,45m, B=1,7m, H=1,3m. 
 

7.4. By passy na czas wykonania robót 

W związku z koniecznością wymiany urządzeń technologicznych zajdzie konieczność wykonania by -
pasów.  

Przepustowość oczyszczalni: 

Parametry pracy Oczyszczalni są określone w Decyzji znak: OS.6341.2.30.2012/2013 z dn. 
02.01.2013r. pozwolenie na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni i wynoszą:  
Qr max 6 570 000 m3/rok,  
Qd.śr 13 000 m3/dobę,  
Qmax.h. 1365 m3/h. 
Wydajność by pasu musi zapewnić przepustowość minimum  Qmax.h. 1365 m3/h. 
 
Studnia zbiorcza 
Na czas wykonania przebudowy studni zbiorczej zajdzie konieczność  odłączenia odcinka kanału 
dopływowego DN1200 mm. (o długości około 110m;- odcinek do renowacji ). zakłada sie tłoczenie 
ścieków z dwóch miejsc przed komorą początkową znajdującą sie na początku odcinka kanału 
DN1200mm wyznaczonego do renowacji. 
Z dwóch studni poprzedzających komorę zakłada się tłoczenie ścieków do kanału znajdującego się przed 
kratami w budynku krat. 
W tym celu kanały dopływowe do pierwszej studni od której planowane jest rozpoczęcie renowacji kanału 
DN1200mm zostaną zakorkowane. Ścieki będą tłoczone za pomocą przewoźnych agregatów 
pompowych. Wydajność by pasu musi zapewnić przepustowość minimum  Qmax.h. 1365 m3/h. 
 
Budynek krat 
Planowane etapy wykonania: 
1. Wyłączenie za pomocą zastawek pojedyńczych prostokątnych kanałów technologicznych w których 
znajdują się istniejące kraty,  
2. Montaż nowych krat w poszczególnych kanałach. Montaż urządzeń technologicznych na górnym 
poziomie budynku krat.  
 

7.5. Podparcia i mocowania rurociągów 

Należy wykonać podparcia i mocowania do ścian rurociągów technologicznych. Szczegółowy opis wg 
części konstrukcyjnej.  

8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Niniejszą informację sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126). 

W czasie realizacji inwestycji należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w aktach prawnych i normach branżowych oraz zgodnie z 
wewnętrznymi przepisami/instrukcjami Inwestora. 
 

8.1. Kolejność realizacji - ogólny harmonogram realizacji 

Poniżej przedstawiono ogólny harmonogram realizacji robót: 
 protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę od Inwestora (Zamawiającego), 
 zabezpieczenie placu budowy, 
 budowa, i montaż elementów projektowanych, 
 rozruch urządzeń i instalacji wg DTR producentów/dostawców, 
 roboty wykończeniowe i porządkowe, 
 odbiór końcowy. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych, przedstawi (Inwestorowi) do uzgodnienia 
szczegółowy harmonogram realizacji oraz technologię wykonania, która zapewni zachowanie ciągłości 
prawidłowej pracy obiektu. 

8.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
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Do elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi zalicza się: 

 urządzenia i obiekty technologiczne występujące na terenie pompowni, 
 istniejące sieci uzbrojenia terenu. 

Elementem, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, będzie również ruch 
pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń.    

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych 
urządzeń i sieci, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 
instytucjach branżowych. 

8.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych oraz rozbiórkowo – montażowych: 

 wykonywanie wykopów, 
 zagrożenia przy transporcie i  rozładunku ciężkich materiałów, elementów, 
 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 

składowania do miejsca montażu  
 zagrożenia przy robotach prowadzonych na istniejących obiektach, przy jednoczesnym braku 

możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. pracowników, 
 zagrożenia przy robotach budowanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych, 
 zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych z wykorzystaniem sprzętu 

elektrycznego, mechanicznego, spalinowego itp. 
 zagrożenia przy prowadzeniu robót w studniach kanalizacyjnych, komorach, zbiornikach itp., 
 prowadzenie robót na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i przewodami elektrycznymi, 

elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, 
 zagrożenia związane z wykonywaniem robót budowlanych na wysokości. 

 

Miejsce występowania zagrożeń – teren oczyszczalni ścieków „Bełchatów”. 
 

Zagrożenia będą występowały w okresie eksploatacji oraz w czasie prowadzenia robót budowlanych. 
W okresie eksploatacji obiektu budowlanego należy przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym 
związanych z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną zdrowia. 

8.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Wykonawca przed dopuszczeniem do wykonywania robót budowlanych powinien przeszkolić wszystkich 
pracowników w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie powinno być 
przeprowadzone przez uprawnionych specjalistów w zakresie BHP. 
Każdy pracownik przed dopuszczeniem do wykonywania robót powinien odbyć: 

 Instruktaż wstępny – przed przystąpieniem do robót - obejmujący charakterystykę 
występujących na budowie zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, 

 Instruktaż stanowiskowy – na stanowisku pracy - obejmujący BHP na stanowisku pracy. 
Szkolenie należy prowadzić m.in. w oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia. 
Inwestor ma obowiązek przeprowadzenia dodatkowego instruktażu dla pracowników wykonujących 
roboty budowlane, związanego z przyszłym miejscem pracy (zawierającego informacje o zagrożeniach  
i działaniach prewencyjnych) – wg zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie 
Zamawiającego/Inwestora. 

8.4.1. Nadzór nad bezpieczeństwem pracy 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik 
budowy. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 
przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 
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 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku 
pracy, 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych  
i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z 
wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu, podrażnienia lub uszkodzenia skóry, podrażnienia 
lub uszkodzenia błon śluzowych, itp.). 

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 

8.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do środków zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót przy realizacji 
inwestycji należą: 

 Wykonanie wyprzedzająco drogi technologicznej w celu zabezpieczenia transportu 
wewnętrznego, wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu lub strefą 
montażu urządzeń oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie oraz  
umożliwiającą sprawną komunikację na wypadek awarii, pożaru lub wypadku przy pracy. 

 Przygotowanie odpowiednio wyposażonego zaplecza budowy wyposażonego w środki 
pierwszej  pomocy medycznej oraz telefony komórkowe lub stacjonarne pozwalające w razie 
potrzeby na wezwanie m.in. straży pożarnej, karetki pogotowia oraz policji. 

 Odpowiednie przeszkolenie pracowników  nadzoru i fizycznych. 
 Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przez 

zagrożeniami. 
 Składowanie ciężkich materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami BHP w 

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych (wydzielone  
i strzeżone zaplecze budowy). 

 Zabezpieczenie głębokich wykopów oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów 
zgodnie z przepisami ogólnymi BHP. 

 Przygotowania placu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic 
ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, 
przygotowanie mostków pozwalających na bezpieczne dojście do stanowisk pracy. 

 Przygotowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnego sprzętu. 
 Wszystkie pomosty służące jako przejścia lub stanowisko pracy powinny być oznaczone i 

wyposażone w poręcze. 
 Między Wykonawcą robót a Użytkownikiem powinna być stała współpraca. 
 Wykonywanie prac ziemnych w rejonie istniejącego uzbrojenia wyłącznie ręcznie. 
 Podczas wykonywania odkrywki w miejscach gdzie krzyżują się istniejące sieci, kable i 

przewody z projektowanymi sieciami, należy zachować szczególną ostrożność oraz podjąć 
odpowiednie działania zabezpieczające przed bezpośrednim stykiem i uszkodzeniem, a 
wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP. Do ochrony istniejących kabli 
elektrycznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych i światłowodowych w miejscach gdzie 
krzyżują się z projektowanymi sieciami należy zastosować rury dwudzielne osłonowe. 
Długości rur osłonowych Wykonawca robót dopasuje w trakcie realizacji. 

 Połączenia projektowanych rurociągów, kanałów z istniejącymi, należy zweryfikować i 
dopasować w trakcie realizacji. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane  
(Dz. U. z 2013r.1409 z późn. zm.) jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  



PROJEKT WYKONAWCZY 
- SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA - 

Obiekt: Studnia zbiorcza, komora (budynek) krat, budynek na kontener   

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 11 - 

         Numery telefonów alarmowych. 
NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH 

Lp. Nazwa instytucji Numer telefonu 

1. Pogotowie ratunkowe 999 

2. Straż pożarna 998 

3. Policja 997 

4. Pogotowie gazowe 992 

5. Pogotowie energetyczne 991 

6. Numer alarmowe z telefonu komórkowego 112 

9. Zaplecze budowy 

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla Wykonawcy robót. Teren zaplecza 
zostanie wyznaczony przez Inwestora/Zamawiającego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
 

10. Usuwanie odpadów   

Pochodzenie odpadów                                                                                                        

W czasie przebudowy obiektu powstaną duże ilości odpadów (głównie gruzu budowlanego, złomu, ziemi 
oraz osadów ściekowych) w związku z czym Wykonawca robót zobowiązany jest do wypełnienia 
obowiązków wytwórcy odpadów.  

W wyniku prowadzonych prac remontowych powstaną min wyszczególnione poniżej odpady. 

kod odpadu : 

17 01 01 – gruz budowlany 
17 05 04  – ziemia z wykopów 
17 04 05 – złom stalowy i żeliwny 

Sposób postępowania z odpadami 

Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopów wywożone będą w miejsce składowania - samochodami 
wywrotkami. Osady ściekowe należy przekazać wyspecjalizowanej firmie posiadającej uprawnienia do ich 
unieszkodliwiania i utylizacji. 

Odpady zdemontowanych rurociągów armatury i urządzeń zostaną przekazane Inwestorowi. 

Likwidacja odpadów 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć informację o odpadach w Wydziale Ochrony Środowiska UM oraz 
zawrzeć umowę na odbiór odpadów przez firmą specjalistyczną posiadającą zezwolenie na odbiór i 
unieszkodliwianie powstałych w trakcie robót odpadów.  

Skratki  

Skratki będą wywożone na składowisko odpadów 

Uwaga: urządzenia technologiczne muszą zapewniać osiągnięcie parametrów wyjściowych piasku i 
skratek zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania na wysypiskach. (Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013r. poz.38). 

Wykonawca musi zapewnić gwarancje technologiczne, od dostawcy urządzeń technologicznych.  

11. Warunki  realizacji przebudowy  

 Wyprzedzająco należy uzgodnić z Inwestorem termin i warunki prowadzenia prac budowlanych. 

 Roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby była zapewniona ciągłość pracy 
oczyszczalni. 

12. Normy i przepisy związane 

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami i przepisami prawnymi, 
m.in. : 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)   
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska. 
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3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r., w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz. U. 1994r. Nr 21 poz. 73) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 
1126) 

6. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313)  

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 z 
późniejszymi zmianami) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( 
Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 

13. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
14. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
15. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
17. PN-92/ B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

13. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej.Uwagi i zalecenia końcowe 

 

Wszelkie roboty przy budowie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, 
wykonywać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP.  
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 
prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych w terenie zabudowanym tj.: 

 właściwy rozładunek ciężkich materiałów 

 składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do 
których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych 

 zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów prefabrykowanych z miejsca 
składowania do miejsca montażu (m.in.   konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą 
niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie) 

 zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 
elementów prefabrykowanych 

 Wykonawca oraz dostawca urządzeń technologicznych z "natury" sprawdzą przed zamówieniem 
urządzeń, wymiary mogące mieć wpływ na późniejszy prawidłowy montaż urządzeń 
technologicznych 

 

 

 
 

 








