
PROJEKT BUDOWLANY 

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

                                                                 SPIS TREŚCI 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................................................................................. 7 

1. Przedmiot inwestycji, sposób wykonania robót ............................................................................. 7 

2. Inwestor .......................................................................................................................................... 7 

3. Nazwa i adres jednostki projektowej oraz firmy wykonawczej....................................................... 7 

4. Stadium dokumentacji .................................................................................................................... 7 

5. Podstawa opracowania .................................................................................................................. 7 

6. Materiały wykorzystane do opracowania ....................................................................................... 7 

7. Lokalizacja inwestycji ..................................................................................................................... 7 

8. Obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego 
inwestycją (informacja)................................................................................................................... 7 

9. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji 
obiektów ......................................................................................................................................... 7 

10. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania ................................... 8 

10.1. Istniejący stan zagospodarowania działki ...................................................................................... 9 

10.2. Istniejące sieci uzbrojenia terenu ................................................................................................... 9 

10.3. Pokrycie szatą roślinną .................................................................................................................. 9 

10.4. Projektowane zagospodarowanie terenu ....................................................................................... 9 

11. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu w zakresie opracowania ................................................................................................... 13 

12. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ............................................................ 13 

13. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego ................................................ 13 

14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi ............................................................. 13 

15. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych ........................................................................................... 14 

15.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym ................................................................................................................................. 14 

16. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń, stref i przestrzeni zewnętrznych, uzgodnienie 
p.poż............................................................................................................................................. 14 

17. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ........................................................... 17 

17.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów ....................................................................................................................................... 17 

17.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ................................................................................. 17 

17.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia ........... 17 

17.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .............................................................................. 18 

17.5. 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 ....................... 18 

18. Zaplecze budowy ......................................................................................................................... 19 

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .......................................................................... 19 

A. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA ........................................................................................................ 19 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego ................................................................... 19 

B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ................................................................................... 23 

B. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA (wraz z opisem stanu istniejącego) .............................................. 31 

1. Opis stanu istniejącego ................................................................................................................ 31 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 2 - 

2. Opis głównych problemów technologicznych .............................................................................. 37 

3. Wymiana instalacji i wymiana urządzeń w komorze krat (KK), wraz  z montażem układu 
wentylacji z dezodoryzacją usuwanego powietrza na biofiltrze, budowa budynku na kontener 
obok komory krat, przebudowa studni zbiorczej;- montaż kraty wstępnej, budowa pompowni 
wody technologicznej ................................................................................................................... 37 

3.1 Studnia zbiorcza (OB1) ................................................................................................................ 37 

3.2 Komora krat KK ............................................................................................................................ 39 

3.3 Budynek na kontener ................................................................................................................... 43 

3.4 Pompownia wody technologicznej ............................................................................................... 43 

4. Budowa/montaż nowego piaskownika (PIA) z płukaniem odseparowanego piasku, 
hermetyzacją, i dezodoryzacją odciąganego powietrza, budowa budynku w którym będą 
zlokalizowane piaskowniki, przebudowa komory rozprężnej oraz kanałów odpływowych do 
osadnika, budowa komory K1, budowa/montaż biofiltra na płycie fundamentowej ..................... 46 

4.1 Budynek z piaskownikami ............................................................................................................ 46 

4.2 Biofiltr ........................................................................................................................................... 49 

5. Montaż instalacji i zabudowa ślimakowego zgarniacza części pływających w węźle osadnika 
wstępnego (OWS). ....................................................................................................................... 49 

6. Budowa pompowni osadu wstępnego i części pływających; w zbiorniku zagęszczacza 
fermentera zabudowa zgarniacza części pływających wraz z lejem spustowym oraz instalacji 
do gaszenia piany wodą wodociągową, przebudowa komory KOW ........................................... 50 

6.1 Pompownia osadu wstępnego POW, .......................................................................................... 50 

6.2 Pompownia części pływających PCP .......................................................................................... 52 

6.3 Zagęszczacz fermenter ................................................................................................................ 56 

6.4 Komora KOW, .............................................................................................................................. 56 

7. Budowa zbiornika defosfatacji wraz z armaturą, rurociągami i instalacją chemicznego 
strącania fosforu, oraz pompownią filtratu ................................................................................... 57 

7.1 Zbiornik defosfatacji ..................................................................................................................... 57 

7.2 Stacja PIX .................................................................................................................................... 58 

7.3 Pompownia filtratu ........................................................................................................................ 59 

8. Budowa stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych; wraz 
ze zbiornikiem .............................................................................................................................. 60 

8.1 Stacja zlewna osadów ścieków dowożonych .............................................................................. 60 

8.2 Zbiornik uśredniający (stacja zlewna osadów) ............................................................................ 61 

9. Budowa stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym; ......................... 62 

9.1 Stacja zlewna ścieków przemysłowych ....................................................................................... 62 

9.2 Zbiornik uśredniający ................................................................................................................... 62 

10. Renowacja kanalizacji sanitarnej ................................................................................................. 63 

C. CZĘŚĆ INSTALACYJNA ................................................................................................................. 65 

1. Budynek krat ................................................................................................................................ 65 

2. Budynek z piaskownikami ............................................................................................................ 66 

3. Budynek przepompowni PCP1 .................................................................................................... 67 

4. Budynek przepompowni PCP2 i POW ......................................................................................... 67 

D. CZĘŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPiA ................. 67 

1. Wstęp ........................................................................................................................................... 67 

2. Zakres opracowania ..................................................................................................................... 68 

3. Złącza ........................................................................................................................................... 68 

4. Zasilanie awaryjne ....................................................................................................................... 68 

5. System ochrony od porażeń. ....................................................................................................... 68 

6. Instalacje wewnętrzne. ................................................................................................................. 68 

7. Oświetlenie wewnętrzne. ............................................................................................................. 68 

8. Sieci kablowe. .............................................................................................................................. 68 

9. Instalacje AKPiA. .......................................................................................................................... 68 

10. Urządzenia autonomiczne ........................................................................................................... 69 

11. Ochrona odgromowa. ................................................................................................................... 69 

12. Uziemienia i połączenia wyrównawcze. ....................................................................................... 69 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 3 - 

13. Zestawienie rozdzielnic ................................................................................................................ 69 

14. Rozdzielnica RPIA ....................................................................................................................... 69 

15. Rozdzielnica RPCP1 .................................................................................................................... 69 

16. Rozdzielnica RSTZ ...................................................................................................................... 69 

17. Rozdzielnica RPF ......................................................................................................................... 70 

18. Rozdzielnica RPWT ..................................................................................................................... 70 

19. Rozdzielnica RZS2.1 .................................................................................................................... 70 

20. Rozdzielnica RKRAT .................................................................................................................... 70 

21. Bilans mocy .................................................................................................................................. 70 

22. Bilans mocy – podsumowanie ..................................................................................................... 74 

23. Uwagi końcowe ............................................................................................................................ 75 

E. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. ANALIZA 
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ....... 75 

1. Budynek na kontener skratek ............................................................................................................ 76 

2. Budynek na piaskowniki .................................................................................................................... 79 

3. Pompownia PCP1 ............................................................................................................................. 81 

4. Pompownia PCP2 i POW .................................................................................................................. 83 

F. DECYZJE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA , OPINIE , ZAŚWIADCZENIA , OŚWIADCZENIA .. 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 4 - 

SPIS RYSUNKÓW 

Projekt zagospodarowania terenu 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU    SKALA 

1.  - Mapa do celów projektowych - 

2.  049-BT00-000a Plan orientacyjny - 

3.  049-BT00-000 Projekt zagospodarowania terenu  1:500 

 

Branża architektoniczno-budowlana 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1.  049-BA00-000 Plansza zbiorcza p.poż - Rzuty przyziemia proj. budynków 1:100 

2.  049-BA00-001 Budynek na kontener. Elewacje 1:100 

3.  049-BA00-002 Budynek na kontener. Rzut przyziemia 1:100 

4.  049-BA00-003 Budynek na kontener. Rzut dachu 1:100 

5.  049-BA00-004 Budynek na kontener. Przekrój A-A 1:100 

6.  049-BA00-005 Budynek na kontener. Przekrój B-B 1:100 

7.  049-BA00-006 Pompownia PCP1. Elewacje 1:100 

8.  049-BA00-007 Pompownia PCP1. Rzuty 1:100 

9.  049-BA00-008 Pompownia PCP1. Rzut dachu 1:100 

10.  049-BA00-009 Pompownia PCP1. Przekroje 1:100 

11.  049-BA00-010 Pompownia PCP2 POW. Elewacje 1:100 

12.  049-BA00-011 Pompownia PCP2 POW. Rzut poziomu -1 1:100 

13.  049-BA00-012 Pompownia PCP2 POW. Rzut przyziemia 1:100 

14.  049-BA00-013 Pompownia PCP2 POW. Rzut dachu 1:100 

15.  049-BA00-014 Pompownia PCP2 POW. Przekrój A-A 1:100 

16.  049-BA00-015 Pompownia PCP2 POW. Przekroje 1:100 

17.  049-BA00-016 Piaskownik. Elewacje 1:100 

18.  049-BA00-017 Piaskownik. Rzut przyziemia 1:100 

19.  049-BA00-018 Piaskownik. Rzut dachu 1:100 

20.  049-BA00-019 Piaskownik. Przekrój 1:100 

 
Branża technologiczna 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1.  049-BT00-001 Studnia zbiorcza, układ istniejący i projektowany 1:100 

2.    049-BT00-002 Komora (budynek) krat, układ istniejący  1:100  

3.  049-BT00-003 Komora (budynek) krat, układ projektowany   1:100 

4.  049-BT00-004 Budynek z piaskownikami 1:100 

5.  049-BT00-005 Pompownia części pływających PCP1 1:50 

6.  049-BT00-006 Pompownia części pływających PCP2, POW 1:50 

7.  049-BT00-007 Stacja PIX-u, 1:50 

8.  049-BT00-008 Pompownia filtratu 1:50 

9.  049-BT00-009 Zbiornik defosfatacji 1:100 

10.  049-BT00-010 Pompowania wody technologicznej 1:50 

11.  049-BT00-011 Stacja zlewna osadów ścieków dowożonych  1:50 

12.  049-BT00-012 Zbiornik uśredniający - stacja zlewna osadów  1:100 

13.  049-BT00-013 Stacja zlewna ścieków przemysłowych  1:50 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 5 - 

14.  049-BT00-014 Zbiornik uśredniający - stacja zlewna ścieków przemysłowych 1:100 

15.  049-BT00-015 Istniejąca pompownia osadu, demontaże rozbiórki 1:100 

16.  049-BT00-016 Komora KOW 1:50 

 
Branża konstrukcyjna 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1.  
049-BK00-001 Fundament pod ramę wciągnika 

 – studnia zbiorcza 
1:50 

2.  049-BK00-002 Fundament pod stację zlewczą 1:20 

3.  049-BK00-003 Fundament pod stację pix 1:50 

4.  
049-BK00-004 Fundament pod budynek  

Piaskownika 
1:50 

5.  049-BK00-005 Fundament pod biofiltr 1:50 

 
Branża instalacyjna 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1.  049-BS01-001 Budynek krat. Rzut podziemia - instalacje sanitarne   1:100 

2.  049-BS01-002 Budynek krat. Rzut przyziemia - instalacje sanitarne   1:100 

3.  049-BS01-003 Budynek krat. Rzut dachu - instalacje sanitarne   1:100 

4.  049-BS02-001 Pompownia PCP1. Rzuty – instalacje sanitarne   1:100 

5.  049-BS02-002 Pompownia PCP1. Rzut dachu – instalacje sanitarne   1:100 

6.  049-BS03-001 Pompownia PCP2. Rzut podziemia – instalacje sanitarne   1:100 

7.  049-BS03-002 Pompownia PCP2. Rzut przyziemia – instalacje sanitarne   1:100 

8.  049-BS03-003 Pompownia PCP2. Rzut dachu – instalacje sanitarne   1:100 

9.  049-BS04-001 
Budynek z piaskownikami. Rzut przyziemia – instalacje 

sanitarne   
1:100 

10.  049-BS02-002 Budynek z piaskownikami. Rzut dachu – instalacje sanitarne   1:100 

 
Branża drogowa 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1.  049-BD00-001 Komunikacja. Przekrój A-A 1:20 

2.  049-BD00-002 Komunikacja. Przekrój B-B 1:20 

 
Branża elektryczna i AKPiA 

Lp. NR  RYS. TYTUŁ  RYSUNKU SKALA 

1. 049-BE00-001 Schematy ZK - 

2. 049-BE00-002 Schemat blokowy zasilania  - 

3.  049-BE00-003 Schemat sieci AKPiA - 

4.  049-BE01-001 Studnia zbiorcza, Instalacje elektryczne 1:50 

5.  049-BE02-001 Budynek krat, Instalacje elektryczne 1:100 

6.  049-BE02-002 Budynek krat, Instalacje elektryczne 1:100 

7.  049-BEI-001 Budynek z piaskownikami, Instalacje elektryczne 1:100 

8.  049-BEI-002 Budynek z piaskownikami, Instalacje odgromowe 1:100 

9.  049-BEII-001 Pompownia PCP1, Instalacje elektryczne 1:50 

10.  049-BEII-002 Pompownia PCP1, Instalacje elektryczne 1:50 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 6 - 

11.  049-BEII-003 Pompownia PCP1, Instalacje odgromowe 1:50 

12.  049-BEIII-001 Pompownia PCP2,POW, Instalacje elektryczne 1:50 

13.  049-BEIII-002 Pompownia PCP2,POW, nstalacje elektryczne 1:50 

14.  049-BEIII-003 Pompownia PCP2,POW, Instalacje odgromowe 1:50 

15.  049-BEVI-001 Pompownia filtratu, Instalacje elektryczne 1:50 

16.  049-BEIX-001 Pompownia wody technologicznej, Instalacje elektryczne 1:50 

17.  049-BEXI-001 Budynek na kontener, Instalacje elektryczne 1:100 

18.  049-BEXI-002 Budynek na kontener, Instalacje odgromowe 1:100 

  



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 7 - 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

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. Nazwa i adres jednostki projektowej oraz firmy wykonawczej  

Firma wykonawcza: 
AWBUD Spółka Akcyjna Fugasówka, ul. Reja 4, 42-440 Ogrodzieniec   
 

Jednostka projektowa: 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 
ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
tel. (071) 343-85-58 , fax: (071) 342-43-04 
 

4. Stadium dokumentacji 
Projekt budowlany. 
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 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. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja  zlokalizowana jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie przy ul. 
Piotrkowskiej 110.  
 
Wykaz działek na których zlokalizowana będzie inwestycja 

Lp. Obręb Arkusz  Nr działki  Właściciel, władający 

1.  0022 22    394 202/1 
Zakład wodociągów i kanalizacji "WOD-KAN" Spółka z.o.o. w 

Bełchatowie 

 

8. Obowiązujący miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego 
inwestycją (informacja) 

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja posiada zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bełchatów. 
Zakres robót budowlanych przewidzianych na obiektach jest zgodny z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
  

9. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż 
jeden obiekt budowlany - zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji 
obiektów 

Przedmiot inwestycji: 

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  w Bełchatowie 
 

Zakres całego zamierzenia:  
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 Wymiana instalacji i wymiana urządzeń w komorze krat (KK), wraz z montażem układu wentylacji 
z dezodoryzacją usuwanego powietrza na biofiltrze, budowa budynku na kontener obok komory 
krat, przebudowa studni zbiorczej;- montaż kraty wstępnej, budowa pompowni wody 
technologicznej 

 Budowa/montaż nowego piaskownika (PIA) z płukaniem odseparowanego piasku, hermetyzacją, i 
dezodoryzacją odciąganego powietrza, budowa budynku w którym będą zlokalizowane 
piaskowniki, przebudowa komory rozprężnej oraz kanałów odpływowych do osadnika, budowa 
komory K1, budowa/montaż biofiltra na płycie fundamentowej 

 Montaż instalacji i zabudowa ślimakowego zgarniacza części pływających w węźle osadnika 
wstępnego (OWS), przebudowa komory KOW   

 Budowa pompowni osadu wstępnego i części pływających; w zbiorniku zagęszczacza fermentera 
zabudowa zgarniacza części pływających wraz z lejem spustowym oraz instalacji do gaszenia 
piany wodą wodociągową, przebudowa komory KOW   

 Budowa zbiornika defosfatacji (ZD) wraz z armaturą, rurociągami i instalacją chemicznego 
strącania fosforu, oraz pompownią filtratu 

 Budowa stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych (SZO); 
wraz ze zbiornikiem  

 Budowa stacji zlewnej ścieków przemysłowych (SZP) ze zbiornikiem uśredniającym;  

 Renowacja kanalizacji sanitarnej Ø1200- Renowacja istniejącego kanału o długości około 110mb 
oraz studni   

Przedsięwzięcie będzie polegać również na budowie wszelkich niezbędnych sieci technologicznych (np. 
wod-kan, cieplnych, wody technologicznej, osadów, tłuszczy itp.) z odpowiednim ich uzbrojeniem w 
postaci armatury, studni, komór zasuw, odpowietrzników, odwodnień, pompowni (min. pompowni wody 
technologicznej, filtratu,)., oraz dotyczyć będzie niezbędnej przebudowy sieci istniejących dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych i przebudowywanych obiektów.     

Inwestycja będzie obejmować wykonanie nowych fragmentów dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, 
placów, innych elementów komunikacji i zagospodarowanie terenów niezabudowanych oraz niezbędną 
przebudowę istniejących elementów komunikacji dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych i 
przebudowywanych obiektów.  

W zakres wchodzi również dostosowanie instalacji elektrycznej, elektroenergetycznej i oświetleniowej, 
oraz instalacji automatyki i sterowania – AKPiA min. wykonanie zasilania energetycznego (powiązanego z 
z istniejącym systemem energetycznym) dla nowych obiektów i niezbędna przebudowa zasilania dla 
obiektów przebudowywanych, wykonanie systemu automatyki z wizualizacją dla nowych i 
przebudowywanych obiektów, powiązanego z istniejącym systemem automatyki, wraz z sieciami 
sygnalizacyjnymi i teletechnicznymi. 

Zakres obejmuje również wykonanie likwidacje (demontaże), części istniejących obiektów w związku z 
planowanym zadaniem.  
Na czas prowadzenia robót budowlanych, przewiduje się również montaż zastępczych, tymczasowych 
urządzeń w celu zachowania ciągłości prawidłowej pracy Oczyszczalni ścieków  w Bełchatowie. 
 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

 Wymiana instalacji i wymiana urządzeń w komorze krat (KK), wraz  z montażem układu wentylacji 
z dezodoryzacją usuwanego powietrza na biofiltrze, budowa budynku na kontener obok komory 
krat, przebudowa studni zbiorczej;- montaż kraty wstępnej, budowa pompowni wody 
technologicznej 

 Renowacja kanalizacji sanitarnej Ø1200- Renowacja istniejącego kanału o długości około 110mb 
oraz studni   

 Budowa/montaż nowego piaskownika (PIA) z płukaniem odseparowanego piasku, hermetyzacją, i 
dezodoryzacją odciąganego powietrza, budowa budynku w którym będą zlokalizowane 
piaskowniki, przebudowa komory rozprężnej oraz kanałów odpływowych do osadnika, budowa 
komory K1, budowa/montaż biofiltra na płycie fundamentowej,  

 Montaż instalacji i zabudowa ślimakowego zgarniacza części pływających w węźle osadnika 
wstępnego (OWS),  

 Budowa pompowni osadu wstępnego i części pływających; w zbiorniku zagęszczacza fermentera 
zabudowa zgarniacza części pływających wraz z lejem spustowym oraz instalacji do gaszenia 
piany wodą wodociągową, przebudowa komory KOW   

 Budowa zbiornika defosfatacji (ZD) wraz z armaturą, rurociągami i instalacją chemicznego 
strącania fosforu, oraz pompownią filtratu 

 Budowa stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych (SZO); 
wraz ze zbiornikiem  

 Budowa stacji zlewnej ścieków przemysłowych (SZP) ze zbiornikiem uśredniającym;  
 

10. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym 
rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania 
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10.1. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Teren inwestycji/przedsięwzięcia jest w całości zagospodarowany na cele obiektu budowlanego jakim jest 
oczyszczalnia ścieków w Bełchatowie.  
Obok obiektów oczyszczalni ścieków zlokalizowane są drogi dojazdowe, zieleń, 
Obiekty istniejące, wykorzystywane są zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

10.2. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 

Teren jest uzbrojony w n/w sieci: 

 kanalizacji sanitarnej 

 technologiczne 

 elektroenergetyczną 

 wodociągową 

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. 

10.3. Pokrycie szatą roślinną 

Teren oczyszczalni porośnięty jest w przeważającej części trawą oraz drzewami liściastymi i iglastymi.    

10.4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana zabudowa terenu 

W związku z inwestycją zostaną przebudowane obiekty:   

 studnia zbiorcza (OB1) 

 komora KOW 

 istniejąca pompownia osadów (adaptacja na zbiornik czerpalny pompowni PCP2)  

 studnia rozprężna, kanały odpływowe  
 

W związku z inwestycją zostaną wyremontowane obiekty:   

 komora (budynek) krat 

 osadnik wstępny 

 zagęszczacz fermenter 
 

W związku z inwestycją zostaną wybudowane nowe obiekty: 

 budynek na kontener, (przy komorze krat KK)  

 budynek z piaskownikami PIA 

 komora K1  

 pompownia PCP1  

 pompownia POW, PCP2 

 zbiornik defosfatacji ZD 

 stacja PIX 

 pompownia filtratu  

 stacja zlewna osadów ścieków dowożonych z oczyszczalni przydomowych SZO wraz z 
zbiornikiem uśredniającym 

 stacja zlewna ścieków przemysłowych SZP wraz ze zbiornikiem uśredniającym 

 pompownia wody technologicznej  

 biofiltr 

oraz niezbędna infrastruktura techniczna tj: odcinki dróg i chodników, rurociągi technologiczne, studnie z 
urządzeniami pomiarowymi, studnie z czyszczakami,  kable energetyczne i zasilające.     

Układ komunikacyjny (obsługa komunikacyjna) 

Zakres obejmuje budowę przebudowę dróg wewnętrznych wewnątrz zakładowych  

STAN ISTNIEJĄCY: 

Istniejąca drogi i place wewnętrzne posiadają nawierzchnię bitumiczną o szerokości około 4,0-6,5 m. 
Istniejący zjazd do projektowanej zlewni ścieków nawierzchnia z kostki betonowej szerokość 4,0 m. 
Odwodnienie powierzchniowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

STAN PROJEKTOWANY: 

Drogi i place wewnętrzne oczyszczalni: 

 Projektuje rozbudowę oraz przebudowę istniejących dróg i placów wewnętrznych.  Szerokości 
4,0 m, wyokrąglony łukami kołowymi o promieniu 6,0-10,0 m; 

 Nawierzchnia dróg i placów wewnętrznych z betonu asfaltowego  

 Nawierzchnia zjazdu do zlewni z betonu asfaltowego. 
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 Pochylenie podłużne i poprzeczne dróg i placów, zjazdu dostosowane do istniejących rzędnych 
dróg oraz projektowanych obiektów technologicznych na terenie zakładu.   

 Projektuje się przebudowę układu komunikacyjnego o całkowitej długości 115 m. 

 Przebudowywany układ wewnątrz oczyszczalni będzie miał postać drogi o szerokości 4,0 m  o 
zmiennej szerokości placów, wyniesionej w krawężnikach; 

 Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego zakłada wykorzystanie istniejących jezdni i 
placów manewrowych oraz utrzymanie sposobu odwodnienia do istniejących wpustów 
deszczowych i nowoprojektowanych. 

 Połączenie z istniejącą jezdnią bitumiczną za pomocą geosiatki bitumowanej z włókna 
szklanego 50/50, na szerokości 1,0 m każdej z jezdni; 

 Parametry techniczne układu pokazano na rys. D-01; 

 Pochylenia podłużne jezdni zawierają się w przedziale od 0,50% do 5,00%; 

 Pochylenia poprzeczne dopasowane do istniejącego układu, o wartości poch. 2%; 

KONSTRUKCJA 

Jezdnia dróg, zjazdu do zlewni ścieków i placów manewrowych wewnętrznych (gr. 60 cm): 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 mm, gr. 5 cm; 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 0/20 mm, gr. 6 cm; 

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego – dolomit  gr. 25 cm; 

warstwa wzmacniające stabilizacja cementem 2,5MPa gr. 15 cm; 

wymiana gruntu na nie wysadzinowy  gr. 9-10 cm; 

podłoże gruntowe doprowadzić do par. E2 = 120 MPA.  

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy kruszywa łamanego, stab. mech. 0/31,5 mm: 

wtórny moduł odkształcenia E = 140 [MPa]; 
wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 
wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Wymagany warunek mrozoodporności: 

Głębokość przemarzania wg normy PN-81/B-03020 –  hz = 1,0 [m]; 
minimalna grubość wszystkich warstw dla przeciętnych warunków wodnych  i grupy nośności podłoża G3 
zgodnie z dokumentacją geotechniczną to 0,6*hz = 0,6 [m] 

Nawierzchnia betonowa na wjeździe do zlewni przy zrzucie ścieków 

Beton B40, r150 Siatka fi 8 15x15 dołem, gr. 20 cm; 

Beton chudy, gr. 15 cm  

kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm; 

warstwa mrozochronna z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm; 

podłoże gruntowe doprowadzić do par. E2 = 120 MPA.  

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy kruszywa łamanego, stab. mech. 0/31,5 mm: 

wtórny moduł odkształcenia E = 140 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego: 
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wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Wymagany warunek mrozoodporności: 

- Głębokość przemarzania wg normy PN-81/B-03020 –  hz = 1,0 [m]; 

- minimalna grubość wszystkich warstw dla przeciętnych warunków wodnych  i grupy nośności podłoża 
G3 zgodnie z dokumentacją geotechniczną to 0,6*hz = 0,6 [m] 

Chodniki 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm; 

podsypka piaskowo-cementowa 3:1,  gr. 3 cm; 

kruszywo naturalne, stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm,  gr. 10 cm; 

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego,  gr. 10 cm; 

podłoże niewysadzinowe, doprowadzone do par. G1 - IS =1,03[-] i E=120 MPa. 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy kruszywa łamanego, stab. mech. 0/31,5 mm: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Parametry wytrzymałościowe dla góry warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego: 

wtórny moduł odkształcenia E = 120 [MPa]; 

wskaźnik zagęszczenia IS = 1,03 [-]; 

Krawężniki 

krawężnik betonowy prasowany  20 x 30 cm; 

podsypka piaskowo-cementowa 3:1,  gr. 3 cm; 

ława z betonu cementowego C12/15,  gr. 15 cm; 

Odwodnienie: 
Odwodnienie projektowanych odcinków dróg przewiduje się do istniejących  i projektowanych  wpustów 
deszczowych, a następnie do istniejącej kanalizacji.  

Uzbrojenie podziemne i skrzyżowania z innymi trasami: 
Roboty ziemne prowadzone w rejonie urządzeń podziemnych należy bezwzględnie poprzedzić ręcznymi 
odkrywkami dla dokładnego zlokalizowania ich położenia.  

Organizacja ruchu docelowego 
Nie zmienia się istniejącej organizacji ruch wewnątrzzakładowego. Drogi (ciągi pieszo - jezdne) pozostaną 
dwukierunkowe. Drogi wewnętrzne są równorzędne. 
 

Projektowane uzbrojenie terenu,  

Na terenie oczyszczalni ścieków w Bełchatowie  zaprojektowano, rurociągi technologiczne, wod-kan, 
sprężonego powietrza, kable energetyczne i sterownicze. 

W poniższej tabeli zestawiono parametry techniczne poszczególnych sieci uzbrojenia terenu. 
Trasy w/w pokazano w części graficznej Projekt zagospodarowania terenu.  
Na rurociągach zostaną umieszczone studzienki czyszczakowe, rewizyjne, studnia z przepływomierzem/   
 
Wykaz projektowanych sieci uzbrojenia terenu (zewnętrzne) specjalności technologicznej. 

Lp. Nazwa Średnica , materiał Długość [m] 

Projektowane rurociągi  

1.  
Rurociąg wody technologicznej, Dn315, Dn125, Dn110 
DN63, Dn40   

PE100,  ~349,9 

2.  
Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe stacji zlewnych 
Dn160, Dn125 (stal) 

PE100 (stal)  ~80,0 
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3.  
Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe, grawitacyjne 
osadów Dn200, Dn160, Dn125 (stal)    

PE100 (stal)  ~67,5 

4.  
Projektowane rurociągi tłoczne ciśnieniowe grawitacyjne, 
odcieków, filtratu, wód nadosadowych Dn125 (stal), Dn140, 
Dn160, Dn315 

PE 100 (stal)  ~34,5 

5.  
Projektowane rurociągi  tłoczne ciśnieniowe, grawitacyjne 
tłuszczy i części pływających Dn63, Dn125, Dn160, Dn250 

PE 100  ~177,2 

6.  
Projektowane rurociągi dopływ odpływ z budynku z 
piaskownikami, Dn560, kanał otwarty 1,20m  

PE100  ~65,0 

7.  Rurociągi PIX PE  ~137,5 

8.  Przełożenie rurociągu ks315, g114 -  ~62,9 

                                                                                                         Suma łącznie: ~ 974,2 [m] 

 
Wykaz projektowanych sieci uzbrojenia terenu specjalności instalacyjnej: 

Lp. Nazwa Długość [m] 

1.  
Wentylacja mechaniczna podziemna  
powietrza złowonnego, PE 

~ 122 

2.  Sieć wodociągowa, PE ~ 213 

3.  Sieć kanalizacji sanitarnej, PVC ~ 68 

4.  Sieć kanalizacji deszczowej, PVC ~171 

5.  Rurociągi grawitacyjne, PE, PVC (technologia odpływy)  ~95,5 

 Suma łącznie: ~669,5 [m] 

 
Wykaz projektowanych sieci uzbrojenia terenu specjalności instalacje elektryczne 
 i elektroenergetyczne oraz AKPiA. 

Lp. Nazwa Długość [m] 

1.  Sieci kablowe ~ 985 

2.  Sieci światłowodowe ~ 467 

3.  Sieci PROFIBUS DP ~ 420 

 Suma łącznie: ~1872,0 [m] 
 

Projektowane ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Nie przewiduje się nasadzeń dla przedmiotowej inwestycji. Po zakończeniu prac budowlanych teren 
należy wyrównać i obsiać mieszanką traw.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca robót dokona właściwego zabezpieczenia 
elementów środowiska przyrodniczego w sposób gwarantujący ich skuteczną ochronę przed 
uszkodzeniami. 

Ochrona p. pożarowa 

Dojazd dla straży pożarnej jest możliwy przez bramę oczyszczalni. Na teren oczyszczalni ze względu na 

przepisy ppoż. zapewniony jest dojazd przez dwa niezależne wjazdy. Szerokość dróg pożarowych wynosi 

min 4m. Przy strefach wybuchowości należy zapewnić odpowiednie oznakowanie zgodne z normami 

ppoż. i bhp. Istniejące hydranty zapewniają odpowiednie warunki gaszenia pożaru. 

Miejsca gromadzenia odpadów stałych 
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Nie przewiduje się nowych miejsc gromadzenia odpadów stałych (miejsca gromadzenia odpadów na 
dotychczasowych zasadach). Zmianie ulegną miejsca składowania skratek i piasku.  
 

Ogrodzenie 
Ogrodzenie terenu oczyszczalni zostanie przebudowane w związku z budową nowych stacji zlewczych.  
Istniejąca brama zostanie przeniesiona w głąb działki zgodnie z planem zagospodarowania. Nowe odcinki 
ogrodzenia projektuje się z systemowych słupków z prefabrykowanymi stopami betonowymi. Jako 
wypełnienie zaprojektowano panelowe siatki ze stali ocynkowanej o regularnych podziałach. 

 

11. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub 
terenu w zakresie opracowania 

Obiekty i powierzchnie istniejące (stan istniejący) : 

Powierzchnia zabudowy istn. budynków w zakresie opracowania  9 428,60 m2 

Powierzchnia terenów utwardzonych (drogi chodnik i place) 10 353,08 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń, trawniki) 36 091,62 m2 

Obiekty i powierzchnie projektowane : 

Powierzchnia zabudowy proj. budynków w zakresie opracowania  604,70 m2 

Powierzchnia zabudowy istn. budynków w zakresie opracowania 
podlegających modernizacji lub wymianie technologii 

972,90 m2 

Powierzchnia zabudowy istn. budynków w znajdujących się w granicach 
opracowania nie będącymi przedmiotem projektu 

8 464,40 m2 

Powierzchnia istniejących terenów utwardzonych  
(drogi i place) po modernizacji 

10 740,72 m2 

Powierzchnia projektowanych terenów utwardzonych (drogi i place)  1 228,93 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna (zieleń, trawniki) 33 861,65 m2 

SUMA 55 873,30 m2 

 

Powierzchnia opracowania stanowi 24,67 % powierzchni działki równej 231 460,00 m2 
Szczegółowy bilans poszczególnych budynków został wykazany w części architektoniczno-budowalnej. 
 

12. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja posiada zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Projektowane obiekty inżynierskie, budynki oraz projektowany układ drogowy spełniają 
zapisy obowiązującego planu. 
 

13. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

Nie dotyczy.  
 

14. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Dla inwestycji zostały uzyskane decyzje zmieniające dotychczas wydane decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach:.  

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WIM.7627-9/09 z 
dnia 07.08.2009 (data wydania decyzji zmieniającej: 22.03.2011) 

Postanowienie (sprostowanie decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach) (data wydania 
postanowienia 2011.04.04)  

Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WIM.6220.5.2013 z 
dnia 06.08.2013 

Decyzje przedstawiono w załączeniu do PB. 
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Prawidłowy z punktu widzenia techniki i technologii przebieg prac budowlanych i montażowych 
oraz dotrzymanie założonego reżimu wykonawczego w znaczny sposób ograniczy negatywny wpływ 
zamierzonej inwestycji na środowisko przyrodnicze na etapie realizacji. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia powstających odpadów: 
 odpady niebezpieczne powinny być gromadzone i przechowywane oddzielnie, w pojemnikach lub 

kontenerach transportowych, w okresie jak najkrótszym i przekazywane do odzysku lub 
unieszkodliwiania podmiotom posiadającym zezwolenie na gospodarowanie tymi odpadami, 

 odpady inne niż niebezpieczne (powstające podczas przygotowania terenu do budowy i prac 
budowlanych) należy gromadzić i przekazywać firmom w sposób umożliwiający odzysk i recykling 
materiałów (np. metali), 

 odpady bytowe pracowników budowy (np. puszki, butelki, torby foliowe, papiery, itp.) należy 
gromadzić w odpowiednich pojemnikach, które powinny być systematycznie opróżniane. 

Podczas prac budowlano-montażowych nie należy przeciążać maszyn i środków transportu. Sprzęt i 
środki transportu używane podczas budowy powinny spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnej emisji 
spalin. Stan techniczny tego sprzętu i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany przez 
Wykonawcę robót. 
Wykonawca robót budowlanych zastosuje technologię oraz materiały budowlane gwarantujące 
szczelność i wytrzymałość instalacji. 

Oceniana inwestycja jest więc zamierzeniem przyjaznym środowisku, bowiem poprzez 
zastosowanie rozwiązań usprawniających procesy technologiczne, prowadzi do bezpośredniej ochrony i 
właściwego kształtowania środowiska obszaru inwestycyjnego. 

15. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

15.1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie 
budowlanym 

Podczas realizacji inwestycji do obowiązków Wykonawcy należy: 
 zaplanowanie lokalizacji miejsca na zaplecze budowy, bazę dla sprzętu, budowlanego i 

transportowego, składowania materiałów budowlanych i mas ziemnych, 
 zaplanowanie sposobu zabezpieczeń części naziemnej i podziemnej drzew, narażonych w 

trakcie realizacji inwestycji na uszkodzenia mechaniczne. 

16. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń, stref i przestrzeni zewnętrznych, uzgodnienie 
p.poż 

Strefy zagrożenia wybuchem.  

Poddano ocenie ryzyko zagrożenia wybuchem następujące obiekty oczyszczalni ścieków 
projektowane, remontowane, przebudowywane  w związku z inwestycją:  

 studnia zbiorcza  
Zakwalifikowano jako niezagrożoną wybuchem, studnia szczelna z miejscowymi odciągami do 
biofiltra (10 krotna wymian powietrza), z pokrywy studni oraz kraty. Przed ewentualnym wejściem do 
komór należy przewentylować przewoźnym agregatem wentylacyjnym. 

Obiekt nie jest zagrożony wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem 

 Budynek krat: wentylacja mechaniczna, wentylacja grawitacyjna, odciągi do biofiltra z urządzeń 
technologicznych oraz przykrytych kanałów (10 krotna wymiana).  W budynku zamontowane będą 
czujniki obecności metanu i siarkowodoru, w warunkach normalnej pracy emisja metanu nie 
występuje, możliwa emisja metanu  w warunkach letnich – wysoka temperatura i przepływ ścieków 
„zastałych”. Wymagana ochrona przed siarkowodorem – gaz silnie toksyczny - zadziałanie czujki 
H2S przy stężeniu poniżej 6 mg/m3. Wentylacja mechaniczna załączana w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń.  Pomieszczenie nie jest zagrożone wybuchem i nie wyznacza się stref 
zagrożenia wybuchem. 

 osadnik wstępny 

           Obiekt otwarty. Obiekt nie jest zagrożony wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. 

 zagęszczacz fermenter 
           Wnętrze zagęszczacza pomiędzy zwierciadłem a przykryciem zakwalifikowano do „strefy 0/NE” 

strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i 
siarkowodór. 

          Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

 komora KOW 

          Wnętrze komory pomiędzy zwierciadłem a przykryciem zakwalifikowano do „strefy 0/NE” strefa 
teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do tego 
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warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i siarkowodór. 

          W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– pompownia powinna posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  

 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

           Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

         Przed wejściem do komory należy przewentylować przewoźnym agregatem wentylacyjnym 

 budynek na kontener, (przy komorze krat KK); - Zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem  

          wentylacja mechaniczna (5-6 krotna wymiana w ciągu godziny), wentylacja grawitacyjna (2 krotna 
wymiana w ciągu godziny) 

 budynek z piaskownikami PIA, Zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem  

           wentylacja mechaniczna (5-6 krotna wymiana w ciągu godziny), wentylacja grawitacyjna (2 krotna 
wymiana w ciągu godziny), odciągi do biofiltra z urządzeń technologicznych (5 krotna wymiana).   

 pompownia PCP1,  

Budynek pompowni PCP1;-  Zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, odozilenie nalezy traktowac 
zbiornik.  

pompownia PCP1 – zbiornik przy obiekcie:  

          Wnętrze zbiornika pomiędzy zwierciadłem a stropem zbiornika zakwalifikowano do „strefy 0/NE” 
(strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i 
siarkowodór. 

         W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– zbiornik powinien posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  

 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

          Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

 pompownia POW, PCP2,  
Budynek pompowni PCP1;-  Zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem, odozilenie nalezy 
traktować studnię czerpalną.  
 
pompownia PCP2 – studnia czerpalna (adaptacja istniejącej pompowni osadów):  

            Wnętrze zbiornika pomiędzy zwierciadłem a stropem zbiornika zakwalifikowano do „strefy 0/NE” 
(strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i 
siarkowodór. 

            W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– zbiornik powinien posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  

 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

          Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

 zbiornik defosfatacji ZD,  

            Wnętrze zbiornika pomiędzy zwierciadłem a stropem zbiornika zakwalifikowano do „strefy 0/NE” 
(strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i 
siarkowodór. 

         W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– zbiornik powinien posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  
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 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

          Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

 stacja PIX, zakwalifikowano jako niezagrożony wybuchem 

 pompownia filtratu,  
           Wnętrze pompowni pomiędzy zwierciadłem a przykryciem zakwalifikowano do „strefy 0/NE” (strefa 

teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do tego 
warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i siarkowodór. 

           W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– pompownia powinna posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  

 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

            Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów             
włazowych i montażowych. 

         Przed wejściem do pompowni należy przewentylować przewoźnym agregatem wentylacyjnym 

 stacja zlewna osadów ścieków dowożonych z oczyszczalni przydomowych SZO wraz z 
zbiornikiem uśredniającym 

Stacja zlewcza osadów - kontener: wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie nie jest zagrożone 
wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. 
 
Stacja zlewcza osadów – zbiornik:  

            Wnętrze zbiornika pomiędzy zwierciadłem a stropem zbiornika zakwalifikowano do „strefy 0/NE” 
(strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i 
siarkowodór. 

           W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– zbiornik powinien posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  

 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

          Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

           Przed wejściem do komór należy przewentylować przewoźnym agregatem wentylacyjnym 

 stacja zlewna ścieków przemysłowych SZP wraz ze zbiornikiem uśredniającym 

Stacja zlewcza osadów - kontener: wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie nie jest zagrożone 
wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. 
 
Stacja zlewcza osadów – zbiornik:  

            Wnętrze zbiornika pomiędzy zwierciadłem a stropem zbiornika zakwalifikowano do „strefy 0/NE” 
(strefa teoretyczna) i w razie konieczności wykonywania prac remontowych należy dostosować do 
tego warunki bezpieczeństwa przy czym należy uwzględnić, że w gazie występuje metan i 
siarkowodór. 

          W związku z powyższym ustala się następujące warunki: 

– zbiornik powinien posiadać zabezpieczenia przed pod i nadciśnieniem.  

 urządzenia montowane wewnątrz zbiornika winny być przystosowane do pracy w   atmosferze 
wybuchowej lub minimalny poziom ścieków powinien gwarantować całkowite ich przykrycie. 

 pokrywy zbiornika muszą być zabezpieczone przed iskrzeniem. 

           Ponadto wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi otworów 
włazowych i montażowych. 

 pompownia wody technologicznej  

Obiekt nie jest zagrożony wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem. Wentylacja 
grawitacyjna nawiew przez kominek we włazie, dodatkowo rura wywiewna.   
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 biofiltr 

Obiekt nie jest zagrożony wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem 

 komora K1, komora rozprężna, kanały otwarte  

   Obiekty otwarte nie są zagrożone wybuchem i nie wyznacza się stref zagrożenia wybuchem 

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, (Dz. U.121,1137 z dnia 11 
lipca 2003 r.),  

17. 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. 

17.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zakres robót przedstawiono punkcie 9. 
 

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. 

17.2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

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. 

17.3. 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”. 
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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. 

17.4. 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. 

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: 
 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. 

17.5. 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 
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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.  

         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 

18. Zaplecze budowy 

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

 
II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

A. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Projektowana modernizacja oczyszczalni ścieków polega na wymianie i remoncie istniejących budynków 
w zakresie opracowania oraz budowie nowych budynków na potrzeby technologii oczyszczalni. 
Przedsięwzięcie w zakresie architektury będzie polegało na budowie 4 nowych obiektów. 

 Charakterystyczne parametry techniczne. 

Budynek na kontener  

Powierzchnia zabudowy 50,00 m2 

Powierzchnia użytkowa 40,50 m2 

Kubatura  204,50 m3 

Długość 8,30 m 

Szerokość 5,20 m 

Wysokość 5,35 m  
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liczba kondygnacji 1 nadziemna 

Pompownia PCP1  

Powierzchnia zabudowy 38,30 m2 

Powierzchnia użytkowa 40,50 m2 

Kubatura  154,30 m3 

Długość 6,80 m 

Szerokość 5,40 m 

Wysokość 3,50 m  

liczba kondygnacji 1 nadziemna, 1 podziemna 

Pompownia PCP2 POW  

Powierzchnia zabudowy 90,70 m2 

Powierzchnia użytkowa 168,90 m2 

Kubatura  391,00 m3 

Długość 17,25 m 

Szerokość 6,35 m 

Wysokość 3,30 m  

liczba kondygnacji 1 nadziemna, 1 podziemna 

Budynek piaskownika 

Powierzchnia zabudowy 267,70 m2 

Powierzchnia użytkowa 257,00 m2 

Kubatura  1397,30 m3 

Długość 18,30 m 

Szerokość 15,65 m 

Wysokość 4,50 m  

liczba kondygnacji 1 nadziemna (z zagłębieniem)  

 Forma architektoniczna i funkcja obiektu. 
Opis stanu istniejącego 

Obiekty na terenie oczyszczalni to typowo przemysłowo techniczna zabudowa które przede wszystkim 
maj za zadanie spełniać wymogi pracy oczyszczalni. Szczegółowe zapisy na temat istniejącej 
infrastruktury zostały zawarte w punkcie dot. technologii oczyszczalni. 

Forma architektoniczna - projektowana. 
Planowane budynki maja przede wszystkim spełniać funkcje techniczne. Forma budynków jest 
dopasowana ściśle  do funkcji i przeznaczenia. Budynki maja proste, płaskie jednospadowe dachy. W 
przypadku budynku piaskownika dach posiada 2 połacie.  

Funkcja 
Przedmiotowe obiekty budowlane będą spełniały funkcje budynków technicznych do obsługi technologii 
oczyszczalni ścieków. Wewnątrz znajdują się urządzenia technologiczne, które wymagają okresowej 
obsługi przez pracowników oczyszczalni. Każdy z budynków posiada bramę o parametrach zależnych od 
obsługujących go pojazdów oraz wejście niezależne dla obsługi. Dodatkowo w budynku piaskownika ze 
względu na potrzeby inwestora została zaprojektowana toaleta dla pracowników. 

Szczegółowe zapisy dot funkcji poszczególnych obiektów zostały zawarte w punkcie dot. technologii 
oczyszczalni. 

Zatrudnienie 
W związku z modernizacja oczyszczalni nie przewiduje się zmian w sposobie pracy i ilości zatrudnionych 
osób. Warunki pracownicze pozostają bez zmian. 

Zagadnienia bhp. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nowoprojektowane budynki wyposażone zostały w system wentylacji nawiewno-wywiewnej, zapewniając 
przewietrzanie i bezpieczeństwo pracy i użytkowania. 
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W obiektach ze względu na techniczna funkcję oświetlenie światłem dziennym jest ograniczone do 
minimum poprzez wąskie otwory okienne w ścianach bocznych. Światło dzienne ma zapewnić w razie 
awarii swobodne poruszanie się w budynku. 

Sposób dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Projektowana rozbudowa nawiązuje wielkością, formą i wyglądem do krajobrazu i otaczającej, istniejącej 
zabudowy. 

Sposób spełnienia wymagań art. 5 ust.1 Prawa Budowlanego. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków zaprojektowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w 
sposób zapewniający: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i użytkowania, 
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i 
drganiami, oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród budowlanych. 

 Rozwiązania materiałowe obiektów kubaturowych 

Obudowa obiektów kubaturowych ponad terenem z płyt warstwowych z wewnętrzną warstwą z blachy 
kwasoodpornej 

Bramy zewnętrzne – rolowane z wewnętrzną warstwą z blachy kwasoodpornej 

Posadzki – kwasoodporne 

Okna, naświetla z profili kwasoodpornych 

Balustrady, barierki zabezpieczające z rur ze stali kwasoodpornej 

 Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Podstawy prawne: 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r, w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz. U. Nr 121, poz. 
1137, ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 109 poz. 
719, 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r, w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz. U. Nr 124, poz. 1030, 

Dane charakterystyczne obiektów 

 Budynek na kontener  

Powierzchnia użytkowa 40,50 m2 

Wysokość 5,35 m  

liczba kondygnacji 1 nadziemna – budynek niski 

 

 Pompownia PCP1  

Powierzchnia użytkowa 40,50 m2 

Wysokość 5,35 m  

liczba kondygnacji 1 nadziemna- budynek niski 

 

 Pompownia PCP2 POW  

Powierzchnia użytkowa 168,90 m2 

Wysokość 3,30 m  

liczba kondygnacji 1 nadziemna, 1 podziemna – 
budynek niski 

 

 Budynek piaskownika 

Powierzchnia użytkowa 257,00 m2 

Wysokość 4,50 m  
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liczba kondygnacji 1 nadziemna (z zagłębieniem)- 
budynek niski  

 

Odległość od sąsiednich obiektów 
Projektowana hali serwisowa z częścią biurowo-socjalną usytuowana jest od sąsiedniej hali myjni z SKP 
w odległości 22,5 m i 18,5 m od granicy sąsiedniej działki (niezabudowanej). Hala myjni z SKP 
usytuowana jest w odległości 6,5 m od granicy działki sąsiedniej niezabudowanej.  

Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  
W poszczególnych budynkach nie występują substancje palne.. 

Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego. 
Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego w budynkach  nie przekracza Q = 500 MJ/m2. 

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach 

Poszczególne budynki zaliczone są do strefy PM. Nie przewiduje się stałego przebywania ludzi. 

W obiektach mogą przebywać sporadycznie ekipy do obsługi technicznej urządzeń. 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
Obiekty: Budynek na kontener, Budynek Krat, Osadnik Wstępny, Budynek z piaskownikami PIA, 
Pompownia PCP1, Stacja PIX, Pompownia wody technologicznej zakwalifikowano jako niezagrożone 
wybuchem. 

Obiekty w których występuje zagrożenie wybuchem: 

Zagęszczacz fermenter - wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej 
krawędzi otworów włazowych i montażowych.  

Komora KOW - wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi 

otworów włazowych i montażowych. 

Pompownia POW, PCP2 - wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej 

krawędzi otworów włazowych i montażowych. 

Zbiornik defostacji ZD - wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi 
otworów włazowych i montażowych. Przed wejściem do komór należy przewentylować przewoźnym 
agregatem wentylacyjnym 

Pompownia filtratu - wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej krawędzi 
otworów  włazowych i montażowych. Przed wejściem do komór należy przewentylować przewoźnym 
agregatem wentylacyjnym 

Stacja zlewcza osadów - wyznacza się strefę 2 zagrożenia wybuchem 3,0m wokół i 1,5m powyżej 
krawędzi otworów włazowych i montażowych. Przed wejściem do komór należy przewentylować 
przewoźnym agregatem wentylacyjnym 

Szczegółowy opis zabezpieczeń podano w w pkt 16 str 23 – ocena zagrożeń wybuchem. 

Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Poszczególne budynki stanowią odrębne strefy pożarowe PM.  

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

Projektowane hale  posiadają klasę odporności ogniowej E. 

Elementy budynków powinny być wykonane z materiałów zakwalifikowanych do NRO. 

Nie przewiduje się wykończenia wnętrz z materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące.  

Będą stosowane materiały zaliczone do grupy  A1 lub A2, s1,d0 wg PN – EN 13501-1:2008 

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. 
Warunki ewakuacji: 

Z budynków  ewakuacja następuje poprzez drzwi zewnętrzne znajdujące się w ścianach 
zewnętrznych prosto na zewnątrz, bez barier. Odległość do wyjść ewakuacyjnych nie są 
przekroczone – wynoszą około 10 m. 
wyjścia ewakuacyjne należy oznakować;  

Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne zapewnią natężenie oświetlenia strefy otwartej na terenie hali 
większe od 0,5lx przy równomierności zgodnej z normą nie mniejszej niż 1:40.  

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej. 

Przeciw pożarowy wyłącznik prądu projektuje się osobno dla każdej strefy zlokalizowane przy wejściu. 
Instalacje nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń.  
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Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z 
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych 
urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, 
dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 

W instalacjach elektrycznych zaprojektowano gł. wyłącznik prądu 
Wyposażenie w gaśnice. 

Budynek hali należy doposażyć w sprzęt przeciwpożarowy w ilości 1 jednostka sprzętu na każde 300 m2 
powierzchni; sprzęt oznakować zgodnie z PN. 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Do zewnętrznego gaszenia  jest istniejąca sieć hydrantowa. Wymagana ilość wody  20l/s. 

Drogi pożarowe. 
Dojazd do obiektów jest zapewniony zakładowymi drogami wewnętrznymi. 

Oznakowanie 
Drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy należy oznakować zgodnie z PN. 

 Wnioski      
Przed oddaniem obiektów do użytkowania należy opracować „instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” 
zawierającą elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnych z rozporządzeniem ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. dz. u. 109 poz.719 wykonanie stosownych badań dla instalacji 
elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej 

przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru i 
zaznajomienie ich z przepisami ppoż. 

zlokalizowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu przy drzwiach głównych, lub przy głównej tablicy 
rozdzielczej 

przeprowadzanie przeglądów technicznych urządzeń ppoż. Oraz gaśnic zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

urządzenia przeciwpożarowe- przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, 
potwierdzających prawidłowość ich działania 

zapewnienie na budynku instalacji odgromowej wykonanej wg pn-86/e/e 055003/01 o zwodach 
poziomych niskich 

 

B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

1. Opis warunków gruntowo-wodnych 

Opis warunków gruntowo- wodnych na podstawie „Opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-
wodne podłoża dla potrzeb modernizacji węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni 
w Bełchatowie” oraz „Dokumentacji badań podłoża gruntowego określającej warunki gruntowo-wodne dla 
potrzeb modernizacji węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni w Bełchatowie” 
wykonanych w październiku 2014r przez firmę GEOZONE Andrzej Gawliczek z siedzibą 55-010 
Biestrzyków k. Wrocławia ul. Warsztatowa 26. 

Teren przeznaczony pod realizację zamierzenia inwestycyjnego zlokalizowany jest w województwie 
łódzkim, w Bełchatowie przy ulicy Piotrkowskiej na  obszarze istniejącej miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Teren ten charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem wysokościowym. Rzędne badanego terenu 
wahają się od 198,42 m npm w części południowo-zachodniej terenu oczyszczalni do 204,23 m npm w 
części północno-wschodniej.  

Budowa geologiczna rejonu badań została rozpoznana w oparciu o 13 otworów badawczych o 
głębokości od 4 do 9m ppt.  

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że od powierzchni terenu występują 
niekontrolowane nasypy (ziemne, ziemno-ilaste, gliniasto-ziemne, ziemno-piaszczysto-gliniaste) o 
miąższości od 0,10 do 2,2 m ppt. Poniżej nasypów  stwierdzono występowanie gruntów spoistych w 
postaci glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym (IL=0,2  i w stanie plastycznym IL=0,35). Grunty 
gliniaste rozdzielone są w wielu miejscach gruntami piaszczysto-żwirowymi. W zachodniej części terenu 
oczyszczalni dominują utwory piaszczysto-żwirowe w postaci pospółek, piasków średnioziarnistych i 
piasków pylastych.  

Na badanym obszarze stwierdzono występowanie warstwy wodonośnej o swobodnym i 
naporowym zwierciadle wód oraz miejscami sączenia wód. W części otworów badawczych wody w ogóle 
nie stwierdzono, a w miejscach jej występowania została nawiercona od 1,44 m ppt do  3,1m ppt.  
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Warstwy nasypów niekontrolowanych należy zakwalifikować jako nienośne i należy je usunąć z 
miejsca potencjalnego posadowienia obiektów. Grunty piaszczysto żwirowe będące w stanie 
średniozagęszczonym i zagęszczonym stanowią po dogęszczeniu dobre podłoże dla posadowienia 
projektowanych obiektów. Specjalnego dogęszczenia wymaga warstwa pospółek o ID=0,33 
zakwalifikowana aktualnie jako grunt nienośny. Grunty gliniaste o stopniu plastyczności IL =0,2  i w stanie 
plastycznym IL =0,35 należy traktować jako nośne. Grunty są wrażliwe na obecność wody, w obecności 
której ulegają uplastycznieniu. Dlatego też podczas prac ziemnych, po odsłonięciu warstwy glin, należy je 
niezwłocznie przykryć warstwą chudego betonu oraz prowadzić jednocześnie odpompowywanie wody 
gruntowej w celu obniżenia jej zwierciadła. Ewentualne odwodnienie wykopów można prowadzić przez 
bezpośrednie pompowanie za pomocą bariery z igłofiltrów. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U.2012.04.27 poz.463) warunki gruntowe należy uznać za proste, natomiast projektowane obiekty 
budowlane należy zaliczyć do II  kategorii geotechnicznej. 

 

2. Opis konstrukcji poszczególnych obiektów 

2.1 Studnia zbiorcza 

Studnia zbiorcza jest obiektem istniejącym. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano 
stalową ramę stanowiącą konstrukcję wsporczą dla ręcznego wciągnika o udźwigu 1300 kg, służącego do 
wyciągania lub opuszczania kraty będącej w wyposażeniu ww. studni. Konstrukcję wsporczą jw. 
zaprojektowano jako ramę stalową o górnych węzłach sztywnych (połączenia na śruby) i zamocowaną (w 
sposób przegubowy w płaszczyźnie ramy, a w sposób sztywny w płaszczyźnie prostopadłej do 
płaszczyzny ramy) w żelbetowych stopach fundamentowych. Słupy i rygiel ramy przewidziano z 
kształtownika gorącowalcowanego I 280 ze stali S235 JR. Fundamenty pod słupy konstrukcji ramy 
przewidziano jako stopowe o wymiarach dostosowanych do układu istniejących rurociągów i warunków 
gruntowo-wodnych. Stopy fundamentowe należy wykonać jako żelbetowe monolityczne z betonu klasy 
C25/30 przy otulinie zbrojenia dolnej 5cm, a pozostałych 3cm. Zbrojenie stóp fundamentowych 
przewidziano z prętów ze stali klasy AIIIN. Posadowienie stóp fund. (w rejonie otworu badawczego 
OW11) zaprojektowano w obrębie warstwy rodzimej glin piaszczystych za pośrednictwem warstwy 
chudego betonu (klasy C8/10). W przypadku stwierdzenia, że w poziomie posadowienia występują grunty 
nie rodzime (czyli np. nasypowe) należy je wybrać i w ich miejsce wykonać poduszkę piaskowo-żwirową 
stabilizowaną cementem w ilości 60 kg/m3. Powierzchnie betonu stykające się z gruntem należy 
zabezpieczyć przeciwwilgociową izolacją powłokową. 

 

2.2 Budynek krat 

Budynek krat jest obiektem istniejącym posiadającym część podziemną i nadziemną. Podziemna 
część wykonana jest jako żelbetowa, a jej konstrukcja wskazuje na to, że obiekt ten był posada wiany 
metodą zapuszczania. Wynika stąd, że struktura gruntu przylegającego od zewnątrz do ww. zbiornika nie 
została naruszona. Przewiduje się  dostosowanie obiektu do potrzeb remontowanej instalacji 

 

2.3 Budynek na kontenery 
Budynek na kontenery zlokalizowany jest przy budynku krat. Zaprojektowano go jako obiekt 

naziemny o konstrukcji stalowej posadowiony na płycie fundamentowej gr. 30cm.  Główną konstrukcję 
budynku stanowią stalowe ramy. Górne węzły ram są sztywne, a połączenie słupów z cokołami płyty 
fundamentowej jest przegubowe. Konstrukcja ścian oraz dachu została stężona przy użyciu stężeń 
cięgnowych. Słupy pośrednie oraz rygle przy bramie głównej zaprojektowano z profili zimnogiętych. 
Zaprojektowano również połączenie węzłów ram na styku słup – dźwigar przy użyciu dwuteowników 
gorąco walcowanych. Wszystkie profile stalowe zaprojektowano ze stali S235JR. Przed montażem należy 
je ocynkować. W celu montażu płyt warstwowych na konstrukcji dachu zaprojektowano konstrukcję 
drugorzędną, z płatwi typu „sigma” o profilu 150/2.0. Płatwie należy wykonać ze stali S350GD+Z. Płytę 
fundamentową należy wykonać z betonu C35/45 (klasa ekspozycji XA3) na cemencie niskoalkalicznym 
HSR przy otulinie zbrojenia wynoszącej 4cm, a dna płyty 5cm. Zbrojenie przewidziano z prętów klasy 
AIIIN. Płytę fundamentową należy posadowić na gruncie rodzimym (nośnym) z pośrednictwem 30cm 
warstwy betonu C8/10 ułożonej na poduszce piaskowo-żwirowej zagęszczonej do stopnia ID>0,7. 

 
2.4 Budynek z piaskownikami 

Budynek piaskownika w części nadziemnej zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Wszystkie słupy 
zaprojektowano z profili gorąco walcowanych typu HEA, dźwigary ramy głównej zaprojektowano z 
dwuteowników gorąco walcowanych IP400, dźwigary ramy bocznej zaprojektowano w profili IP200. 
Konstrukcja ścian oraz dachu została stężona przy użyciu stężeń cięgnowych. Konstrukcję drzwi, okien 
oraz bram zaprojektowano z profili C140. Zaprojektowano również połączenie węzłów ram na styku słup – 
dźwigar przy użyciu profili IPE140. Do konstrukcji dachu zamocowane są od spodu profile HEB160 
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służące jako tory wciągarek do obsługi piaskowników. Wszystkie profile stalowe zaprojektowano ze stali 
S235JR które należy przed montażem ocynkować. W celu montażu płyt warstwowych na konstrukcji 
dachu zaprojektowano konstrukcję drugorzędną, z płatwi typu „sigma” o profilu 150/2.0. Płatwie należy 
wykonać ze stali S350GD+Z. 

Posadowienie piaskownika zaprojektowano częściowo na płycie fundamentowej gr. 35cm, a 
częściowo na ławach fundamentowych o grubości 35cm. W rejonie zmian głębokości posadowienia, 
zaprojektowano ławy schodkowe. Geometria fundamentów zgodna z rysunkiem 049-BK00-004. Na płycie 
fundamentowej zaprojektowano ściany fundamentowe o dwóch grubościach : 25cm oraz 30cm. Ściany 
zewnętrzne o grubości 30cm zaprojektowano do poziomu +0,30m. Ściany te pełnią funkcję podwaliny 
żelbetowej, jak również stanowią oparcie dla konstrukcji stalowej obiektu. Połączenie słupów z 
konstrukcją ścian zaprojektowano jako przegubowe. Płytę posadzki w obiekcie zaprojektowano o 
grubości 20cm.  

Wewnątrz budynku pomiędzy osiami A-B’/4-5 zaprojektowano wykonanie żelbetowego kanału 
kablowego o wymiarach w świetle 50x80cm. Grubość ścian kanału przyjęto różną 10 oraz 15cm. Dno 
zaprojektowano o grubości 15cm.  

Na zewnątrz obiektu, w celu wzmocnienia rur wychodzących z budynku piaskownika, a 
znajdujących się pod terenem utwardzonym (możliwość ruchu ciężkiego), zaprojektowano łupiny 
prefabrykowane, oparte na monolitycznym fundamencie. Łupiny zaprojektowano o grubości ścian 15cm, 
fundament o grubości 25cm, z podcięciami służącymi do zamocowania łupiny. 

Fundamenty obiektu oraz kanał kablowy zaprojektowano z betonu C35/45 W6 wykonywanego na 
cemencie HSR ze względu na klasę ekspozycji XA3. Otulina ścian oraz płyty posadzki wynosi 4cm, 
otulina płyty dennej i ław fundamentowych 5cm. Elementy żelbetowe zbrojone stalą A-IIIN.  

Łupiny zaprojektowano z betonu C25/30 F100. Otulina ścian wynosi 3cm, otulina płyty dennej 5cm. 
Elementy żelbetowe zbrojone stalą A-IIIN.  

Przewidziano wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów oraz ścian w strefie poniżej poziomu 
terenu.  

Ze względu na warunki gruntowo-wodne może zaistnieć konieczność wydzielenia wykopu 
grodzicami stalowymi, podczas prowadzenia prac fundamentowych. 

 
2.5 Pompownia części pływających PCP1 

Budynek PCP1 skalda się z części podziemnej oraz części nadziemnej. W części nadziemnej 
zaprojektowano go w konstrukcji stalowej za wyjątkiem jednej ściany w osi 3, która została 
zaprojektowana jako ściana żelbetowa monolityczna o grubości 25cm. Główną konstrukcję stanowią ramy 
wykonane z profili typu HEA. Górne węzły ramy są sztywne, natomiast dolne węzły przegubowe. Słupki 
pośrednie w ramach przewidziano z profili zimnogiętych. Konstrukcja ścian oraz dachu została stężona 
przy użyciu stężeń cięgnowych. Pod konstrukcją dachu zaprojektowano profil HEB160 służący jako tor 
wciągarki. Wszystkie połączenia profili stalowych zaprojektowano jako śrubowe. Wszystkie profile stalowe 
zaprojektowano ze stali S235JR, które należy przed montażem ocynkować. Pokrycie dachu przewidziano 
z płyt warstwowych. 

Posadowienie budynku PCP1 zaprojektowano na płycie fundamentowej o grubości 35cm. W 
płycie fundamentowej zaprojektowano studzienkę odwodnieniową o przekroju 50x50cm i wysokości 
50cm. Na płycie fundamentowej zaprojektowano ściany fundamentowe o grubości 25cm. Płyta 
fundamentowa, ściany zewnętrzne oraz strop żelbetowy monolityczny, tworzą skrzynię części podziemnej 
budynku PCP1. Do skrzyni tej przylega monolityczny zbiornik żelbetowy o pojemności 4m3 o ścianach gr. 
25 cm i płycie górnej gr. 22cm. 

Wszystkie elementy żelbetowe zaprojektowano z betonu C35/45 W6 F100 zbrojonego stalą A-
IIIN. Otulina ścian oraz stropu części głównej wynosi 3cm, otulina płyty dennej 5cm, natomiast otulina 
ścian  zbiornika wynosi 5cm. Wnętrze zbiornika należy zabezpieczyć powłoką chemoodporną. 

Przewidziano wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów oraz ścian w strefie poniżej poziomu 
terenu.  

Ze względu na warunki gruntowo-wodne może zaistnieć konieczność wydzielenia wykopu 
grodzicami stalowymi, podczas prowadzenia prac fundamentowych. 

 
2.6 Pompownia części pływających PCP2 oraz POW 

Budynek PCP2 w części nadziemnej zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Wszystkie słupy 
zaprojektowano z profili typu HEA, dźwigary ramy głównej zaprojektowano z dwuteowników gorąco 
walcowanych IP240. Konstrukcja ścian oraz dachu została stężona przy użyciu stężeń cięgnowych. 
Konstrukcję drzwi, okien oraz bram zaprojektowano z profili C140. Zaprojektowano również połączenie 
węzłów ram na styku słup – dźwigar przy użyciu profili IPE140. Do konstrukcji dachu zamocowane są od 
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spodu profile HEB160 służące jako tor wciągarki. Wszystkie profile stalowe zaprojektowano ze stali 
S235JR które należy przed montażem ocynkować. W celu montażu płyt warstwowych na konstrukcji 
dachu zaprojektowano konstrukcję drugorzędną, z płatwi typu „sigma” o profilu 150/2.0. Płatwie należy 
wykonać ze stali S350GD+Z. 

Posadowienie budynku PCP2 zaprojektowano na płycie fundamentowej o grubości 50cm.  
W płycie fundamentowej zaprojektowano kanał odwodnieniowy oraz studzienkę odwodnieniową o 
przekroju 50x50cm i wysokości 50cm. Na płycie fundamentowej zaprojektowano ściany fundamentowe o 
grubości 35cm. Ściany zewnętrzne. stanowią podwalinę żelbetową jak również stanowią oparcie dla 
konstrukcji stalowej obiektu. Połączenie słupów z konstrukcją ścian zaprojektowano jako przegubowe. W 
poziomie 0,00 zaprojektowano wykonanie stropu żelbetowego, monolitycznego o grubości 30cm 

Fundamenty obiektu zaprojektowano z betonu C25/30W6 zbrojonego stalą A-IIIN. Otulina ścian 
oraz stropu wynosi 3cm, otulina płyty dennej 5cm.  

Przewidziano wykonanie izolacji wodochronnej fundamentów (typu ciężkiego) oraz ścian w strefie 
poniżej poziomu terenu.  

Ze względu na warunki gruntowo-wodne oraz głębokie posadowienie przedmiotowego budynku, 
istnieje konieczność wydzielenia wykopu grodzicami stalowymi, podczas prowadzenia prac 
fundamentowych. 

 

2.7 Stacja PIX-u 

W ramach niniejszego opracowania dla kontenerowej stacji PIX-u zaprojektowano płytę żelbetową o 
wymiarach w rzucie 6,20 x 12,6m oraz grubości 0,3m.  Posadowienie (w rejonie otworu badawczego nr 
OW11) zaprojektowano  na gruncie rodzimym nośnym za pośrednictwem betonu podłoża (klasy C8/10) 
oraz poduszki piaskowo-żwirowej zagęszczonej do stopnia ID>0,6. Płytę należy wykonać z betonu 
C25/30. Wymagana otulina zbrojenia wynosi 4cm. Stal zbrojeniową zaprojektowano z prętów ze stali 
klasy AIIIN.  

 

2.8 Pompownia filtratu 

Pompownia filtratu składa się z dwóch okrągłych zbiorników o średnicy wewnętrznej wynoszącej 
2m. Jeden ze zbiorników posadowiony (w rejonie otworu badawczego OW11) jest na poziomie 4,51 m 
p.p.t., a drugi 2,33 m p.p.t. Zbiorniki zaprojektowano jako prefabrykowane z kręgów żelbetowych o 
średnicy wewnętrznej 2m i grubości ścian 15cm z betonu C35/45 (klasa ekspozycji XA3, W6, F100) 
zbrojonego stalą klasy AIIIN. Ze względu na agresję chemiczną wnętrze zbiorników należy zabezpieczyć 
powłoką chemoodporną. Płyty górne zbiorników zaprojektowano jako prefabrykowane z betonu jw. Dla 
przedmiotowych zbiorników przewidziano wykonanie izolacji przeciwwodnej. Dotyczy to zarówno izolacji 
poziomej (pod dnem zbiornika) jak i pionowej (zewnętrzne powierzchnie ścian).   

 

2.9 Zbiornik defosfatacji 

Zbiornik defosfatacji zaprojektowano jako obiekt żelbetowy monolityczny, w rzucie z góry okrągły o 
średnicy wewnętrznej 7m i grubości ścian 25cm. Dno przewidziano o grubości 35 cm, a płytę górną o 
grubości 30 cm. Powyższy obiekt należy wykonać z betonu klasy C35/45 (B45) o wodoszczelności min 
W6 i mrozoodporności F100. Dla ww. obiektu klasa ekspozycji środowiska to XA3.  Z faktu, że dno i 
ściany zbiornika mają bezpośredni  kontakt z wodą oraz z agresywności chemicznej środowiska wynika, 
że należy zastosować 5cm otulinę zbrojenia. Wnętrze zbiornika należy zabezpieczyć powłoką 
chemoodporną. 

Dla płyty górnej otulina zbrojenia wynosi 4cm. W miejscu przerwy technologicznej (na połączeniu 
płyty dennej ze ścianami) przewidziano zastosowanie taśmy uszczelniającej z powłoką bentonitową. W 
płycie górnej przewidziano wykonanie trzech otworów 100x100cm (jeden otwór włazowy, otwór nad 
pompą oraz otwór nad mieszadłem).  Należy pamiętać o osadzeniu w ścianie (podczas betonowania) 
przejścia szczelnego dla rur technologicznych. 

Wszystkie elementy wyposażenia zbiornika (włazy, drabina włazowa, przejścia szczelne) należy 
wykonać ze stali nierdzewnej. Na płycie górnej zaprojektowano zamocowanie żurawia pozwalającego na 
montaż i demontaż ww. urządzeń. 

Z uwagi na warunki gruntowe i hydrogeologiczne przewidziano wykonanie izolacji przeciwwodnej 
poziomej (dna) oraz izolacji pionowej (ściany). W przypadku zagrożenia, że warstwa izolacji mogłaby ulec 
uszkodzeniu (dotyczy ścian zbiornika) należy zastosować  odpowiednie warstwy ochronne. Posadowienie 
zbiornika zaprojektowano na głębokości 4.6m p.p.t. tj 198,30 m n.p.m. w obrębie glin piaszczystych o 
stopniu plastyczności IL= 0.2 (otwór badawczy nr OW4). W rejonie lokalizacji ww. zbiornika nie 
stwierdzono (wg badań geologicznych) występowania ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej.  
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Przedmiotowy  zbiornik należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, a w przypadku braku 
takiej możliwości (ze względu na ograniczoną ilość miejsca) lub wysokiego poziomu wody gruntowej, 
należy przewidzieć wydzielenie wykopu grodzicami stalowymi zabijanymi na czas realizacji obiektu i 
dobieranymi indywidualnie do stwierdzonych lokalnych warunków gruntowych.  

 

2.10  Pompownia wody technologicznej 

Pompownia filtratu składa się z dwóch okrągłych zbiorników o średnicy wewnętrznej wynoszącej 
2m i 3m. Oba zbiorniki posadowione (w rejonie otworu badawczego OW12) będą  na poziomie 3,00 m 
p.p.t. Zbiorniki zaprojektowano jako prefabrykowane z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 2m i 
3m oraz grubości ścian 15cm. Należy wykonać je  z betonu C35/45 (klasa ekspozycji XC2, W6, F100) 
zbrojonego stalą klasy AIIIN. Należy zwrócić uwagę na to, że warstwy nadbetonu na dnach ww. 
zbiorników pełnią jednocześnie funkcję balastu, gdyż w rejonie lokalizacji zbiorników występuje 
stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej. Płyty górne zbiorników zaprojektowano jako prefabrykowane 
z betonu jw. Dla przedmiotowych zbiorników przewidziano wykonanie izolacji przeciwwodnej. Dotyczy to 
zarówno izolacji poziomej (pod dnem zbiornika) jak i pionowej (zewnętrzne powierzchnie ścian).   

 

2.11 Stacja zlewna osadów ścieków dowożonych – płyta fundamentowa 

W ramach niniejszego opracowania dla kontenerowej zlewni ścieków dowożonych zaprojektowano 
płytę żelbetową o wymiarach w rzucie 1,82 x 3,1m i grubości 20cm.  Posadowienie (w rejonie otworów 
badawczych  nr OW6) ww. płyty zaprojektowano  na gruncie rodzimym nośnym za pośrednictwem betonu 
podłoża gr. 30 cm (klasy C8/10) oraz poduszki piaskowo-żwirowej zagęszczonej do stopnia ID>0,7 
sięgającej do poziomu stropu gruntu rodzimego (nośnego). Płytę fundamentową należy wykonać z betonu 
min C25/30 F100, a zbrojenie z prętów ze stali klasy AIIIN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Powierzchnie 
betonu stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociową izolacją powłokową. 

 

2.12 Zbiornik uśredniający - stacja zlewna osadów ścieków dowożonych 

Zbiornik uśredniający (stacja zlewna osadów ścieków dowożonych) zaprojektowano jako obiekt 
żelbetowy monolityczny, w rzucie z góry okrągły o średnicy wewnętrznej 5m i grubości ścian 25cm. Dno 
przewidziano o grubości 35 cm, a płytę górną o grubości 22 cm. Powyższy obiekt należy wykonać z 
betonu klasy C35/45 (B45) o wodoszczelności min W6 i mrozoodporności F100. Dla ww. obiektu klasa 
ekspozycji środowiska to XA3.  Z faktu, że dno i ściany zbiornika mają bezpośredni  kontakt z wodą oraz 
z agresywności chemicznej środowiska wynika, że należy zastosować 5cm otulinę zbrojenia. Wnętrze 
zbiornika należy zabezpieczyć powłoką chemoodporną. 

Dla płyty górnej otulina zbrojenia wynosi 4cm. W miejscu przerwy technologicznej (na połączeniu 
płyty dennej ze ścianami) przewidziano zastosowanie taśmy uszczelniającej z powłoką bentonitową. W 
płycie górnej przewidziano wykonanie czterech otworów 100x100cm (jeden otwór włazowy, otwór nad 
pompą oraz otwór nad mieszadłem).  Należy pamiętać o osadzeniu w ścianie (podczas betonowania) 
przejść szczelnych dla rur technologicznych. 

Wszystkie elementy wyposażenia zbiornika (włazy, drabina włazowa, przejścia szczelne) należy 
wykonać ze stali nierdzewnej. Na płycie górnej zaprojektowano zamocowanie żurawi pozwalających na 
montaż i demontaż ww. urządzeń. 

Z uwagi na warunki gruntowe i hydrogeologiczne przewidziano wykonanie izolacji przeciwwodnej 
poziomej (dna) oraz izolacji pionowej (ściany). W przypadku zagrożenia, że warstwa izolacji mogłaby ulec 
uszkodzeniu, należy zastosować  odpowiednie warstwy ochronne. Posadowienie zbiornika 
zaprojektowano na głębokości 4.3m p.p.t. tj 199,30 m n.p.m. w obrębie glin piaszczystych o stopniu 
plastyczności IL= 0.35 (otwór badawczy nr OW6). W rejonie lokalizacji ww. zbiornika nie stwierdzono (wg 
badań geologicznych) występowania ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej.  

Przedmiotowy  zbiornik należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, a w przypadku braku 
takiej możliwości (ze względu na ograniczoną ilość miejsca) lub wysokiego poziomu wody gruntowej, 
należy przewidzieć wydzielenie wykopu grodzicami stalowymi zabijanymi na czas realizacji obiektu i 
dobieranymi indywidualnie do stwierdzonych lokalnych warunków gruntowych. 

 

2.13 Stacja zlewna ścieków przemysłowych – płyta fundamentowa 

W ramach niniejszego opracowania dla kontenerowej zlewni ścieków dowożonych zaprojektowano 
płytę żelbetową o wymiarach w rzucie 1,82 x 3,1m i grubości 20cm.  Posadowienie (w rejonie otworów 
badawczych  nr OW5) ww. płyty zaprojektowano  na gruncie rodzimym nośnym za pośrednictwem betonu 
podłoża gr. 30 cm (klasy C8/10) oraz poduszki piaskowo-żwirowej zagęszczonej do stopnia ID>0,7 
sięgającej do poziomu stropu gruntu rodzimego (nośnego). Płytę fundamentową należy wykonać z betonu 
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min C25/30 F100, a zbrojenie z prętów ze stali klasy AIIIN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Powierzchnie 
betonu stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociową izolacją powłokową. 

 

2.14 Zbiornik uśredniający - stacja zlewna ścieków przemysłowych 

Zbiornik uśredniający (stacja zlewna ścieków przemysłowych) zaprojektowano jako obiekt 
żelbetowy monolityczny, w rzucie z góry okrągły o średnicy wewnętrznej 5m i grubości ścian 25cm. Dno 
przewidziano o grubości 35 cm, a płytę górną o grubości 22 cm. Powyższy obiekt należy wykonać z 
betonu klasy C35/45 (B45) o wodoszczelności min W6 i mrozoodporności F100. Dla ww. obiektu klasa 
ekspozycji środowiska to XA3.  Z faktu, że dno i ściany zbiornika mają bezpośredni  kontakt z wodą oraz 
z agresywności chemicznej środowiska wynika, że należy zastosować 5cm otulinę zbrojenia. Wnętrze 
zbiornika należy zabezpieczyć powłoką chemoodporną. 

Dla płyty górnej otulina zbrojenia wynosi 4cm. W miejscu przerwy technologicznej (na połączeniu 
płyty dennej ze ścianami) przewidziano zastosowanie taśmy uszczelniającej z powłoką bentonitową. W 
płycie górnej przewidziano wykonanie czterech otworów 100x100cm (jeden otwór włazowy, otwór nad 
pompą oraz otwór nad mieszadłem).  Należy pamiętać o osadzeniu w ścianie (podczas betonowania) 
przejść szczelnych dla rur technologicznych. 

Wszystkie elementy wyposażenia zbiornika (włazy, drabina włazowa, przejścia szczelne) należy 
wykonać ze stali nierdzewnej. Na płycie górnej zaprojektowano zamocowanie żurawi pozwalających na 
montaż i demontaż ww. urządzeń. 

Z uwagi na warunki gruntowe i hydrogeologiczne przewidziano wykonanie izolacji poziomej (dna) 
oraz izolacji pionowej (ściany). W przypadku zagrożenia, że warstwa izolacji mogłaby ulec uszkodzeniu, 
należy zastosować  odpowiednie warstwy ochronne. Posadowienie zbiornika zaprojektowano na 
głębokości 5.3m p.p.t. tj 198,30 m n.p.m. w obrębie glin piaszczystych o stopniu plastyczności IL= 0.20 
(otwór badawczy nr OW5). W rejonie lokalizacji ww. zbiornika nie stwierdzono (wg badań geologicznych) 
występowania ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej.  

Przedmiotowy  zbiornik należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, a w przypadku braku 
takiej możliwości (ze względu na ograniczoną ilość miejsca) lub wysokiego poziomu wody gruntowej, 
należy przewidzieć wydzielenie wykopu grodzicami stalowymi zabijanymi na czas realizacji obiektu i 
dobieranymi indywidualnie do stwierdzonych lokalnych warunków gruntowych. 

 

2.15 Biofiltr – płyta fundamentowa 

W ramach niniejszego opracowania dla kontenerowej Biofiltra zaprojektowano płytę żelbetową o 
wymiarach w rzucie 3,20 x 8,5m i grubości 30cm.  Posadowienie (w rejonie otworów badawczych  nr 
OW3 i OW2) ww. płyty zaprojektowano  na gruncie rodzimym nośnym za pośrednictwem betonu podłoża 
gr. 30 cm (klasy C8/10) oraz poduszki piaskowo-żwirowej zagęszczonej do stopnia ID>0,7 sięgającej do 
poziomu stropu gruntu rodzimego (nośnego). Płytę fundamentową należy wykonać z betonu min C25/30 
F100, a zbrojenie z prętów ze stali klasy AIIIN. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Powierzchnie betonu 
stykające się z gruntem należy zabezpieczyć przeciwwilgociową izolacją powłokową. 

 

2.16 Komora KOW 

Komora KOW przy osadniku wstępnym składa się z dwóch zbiorników. Zbiornik istniejący 
(żelbetowy) jest prostopadłościenny (w rzucie z góry posiada wymiary 2,2 x 2,61m).  Drugi zbiornik 
(projektowany) przewidziano jako prefabrykowany żelbetowy zbiornik okrągły o średnicy wewnętrznej 2m. 
Posadowienie jego zaprojektowano (w rejonie otworu badawczego OW8) na poziomie 2,45 m p.p.t. Ze 
względu na różnicę w poziomie posadowienia obu zbiorników, przewidziano wykonanie, wyrównującej 
poziomy, podsypki piaskowo-żwirowej stabilizowanej cementem w ilości 60 kg/m3. 

Zbiornik prefabrykowany zaprojektowano z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej 2m i 
grubości ścian 15cm z betonu C35/45 (klasa ekspozycji XA3, wodoszczelność W6, mrozoodporność 
F100) zbrojonego stalą klasy AIIIN. Ze względu na agresję chemiczną wnętrze zbiorników należy 
zabezpieczyć powłoką chemoodporną. Płyty górne zbiorników zaprojektowano jako prefabrykowane z 
betonu jw.o grubościach 25cm (zbiornik istniejący) oraz 20cm (zbiornik projektowany). Na płycie górnej 
zbiornika istniejącego przewidziano ustawienie i zakotwienie żurawika służącego do podnoszenia lub 
opuszczania pomp wirowych. Dla przedmiotowego (projektowanego) zbiornika przewidziano wykonanie 
izolacji przeciwwodnej. Dotyczy to zarówno izolacji poziomej (pod dnem zbiornika) jak i pionowej 
(zewnętrzne powierzchnie ścian). 

 

3. Założenia do obliczeń statycznych – obciążenia i materiały 
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- Obciążenie śniegiem – (2 strefa obc. śniegiem) wg PN-80/B-02010/Az1 październik 2006 –  

  Zmiana do PN - Obciążenia śniegiem 

     Qk = 0,90 kN/m2 

- Obciążenie wiatrem - (I strefa obc. wiatrem) wg PN-B-02011:1977/Az1 – lipiec 2009 –  

  Zmiana do PN  - Obciążenie wiatrem qk = 0,3 kN/m2 

- Głębokość przemarzania gruntu:   Hz = 1,0 m p.p.t. 

 

- Obciążenia zmienne  użytkowe i technologiczne: według szczegółowych wytycznych branży  

  technologicznej 

- Materiały: 

- beton konstrukcyjny   klasy C25/30, C35/45  

- beton podłoża    klasy C8/10  

- stal zbrojeniowa    klasy AIIIN  

- stal profilowa    S235JR ocynkowana 

 

4. Wyniki obliczeń statycznych 

 

Lp. OBIEKT Nazwa elementu Profile/wymiary   Materiał 

1 Studnia zbiorcza Rama stalowa - słup I 280 Stal S235JR ocynk 

Rama stalowa - rygiel I 280 Stal S235JR ocynk 

Stopa fundamentowa F1 – 
żelbet. 

w rzucie 80x400cm Beton C25/30, stal AIIIN 

Stopa fundamentowa F2 – 
żelbet. 

w rzucie 80x300cm Beton C25/30, stal AIIIN 

2 Budynek na 
kontener 

Płyta fundamentowa – 
żelbetowa 

grub. 30cm C35/45 na cem. HSR 

Rama stalowa HEA200 Stal S235JR ocynk 

Stężenia podłużne IPE140 Stal S235JR ocynk 

Płatwie zimnogięte typu 
sigma 

 

S150/2.0 

 

Stal S350GD+Z 

Stężęnie cięgnowe typu X Pręt 20+śruba rzymska Stal S235JR ocynk 

3 Budynek na 
piaskownik 

Gł. rama stalowa - słup HEA 200 Stal S235JR ocynk 

Główna rama stalowa - 
dźwigar 

IPE400 Stal S235JR ocynk 

Stężenia cięgnowe typu X Pręt 20+śruba rzymska Stal S235JR ocynk 

Płatwie zimnogięte typu 
sigma 

 

S150/2.0 

 

Stal S350GD+Z 

Płyta fund. – żelbetowa grub. 35cm C35/45 na cem. HSR 
stal AIIIN 
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ławy fund. – żelbetowe grub. 35cm C35/45 na cem. HSR 
stal AIIIN 

Ściany fund. – żelbetowe grub. 25 i 30cm C35/45 na cem. HSR 
stal AIIIN 

Łupiny żelbetowe Gr. 15 cm C25/30,F100, stal AIIIN 

4 Pompownia 
części 
pływających 
PCP1 

Główna rama stalowa - słup HEA 200 Stal S235JR ocynk 

Główna rama stalowa - 
dźwigar 

HEA 200 Stal S235JR ocynk 

Belka pod wciągnik HEB 160 Stal S235JR ocynk 

Płatwie zimnogięte typu 
sigma 

 

S150/2.0 

 

Stal S350GD+Z 

Stężenia cięgnowe typu X Pręt 20+śruba rzymska Stal S235JR ocynk 

Płyta fund. – żelbetowa grub. 35cm C35/45, W6, F100, stal 
AIIIN  

Ściany żelbetowe Gr. 25cm C35/45, W6, F100, stal 
AIIIN  

Strop żelb. monolityczny Gr. 22 cm C35/45, W6, F100, stal 
AIIIN  

5 Pompownia 
części 
pływających 
PCP2 + POW 

Główna rama stalowa - słup HEA 200 Stal S235JR ocynk 

Główna rama stalowa - 
dźwigar 

IPE240 Stal S235JR ocynk 

Belka pod wciągnik HEB 160 Stal S235JR ocynk 

Rygle ścienne C140 Stal S235JR ocynk 

Płatwie zimnogięte typu 
sigma 

 

S150/2.0 

 

Stal S350GD+Z 

Stężenie podłużne IP130 Stal S235JR ocynk 

Stężenia cięgnowe typu X Pręt 20+śruba rzymska Stal S235JR ocynk 

Płyta fund. – żelbetowa grub. 35cm C35/45, W6, F100, stal 
AIIIN  

Ściany żelbetowe Gr. 25cm C35/45, W6, F100, stal 
AIIIN  

Strop żelb. monolityczny Gr. 22 cm C35/45, W6, F100, stal 
AIIIN  

6 Stacja PIX-u Płyta fund. (żelbetowa) pod 
wannę z tworzywa 

gr. 35 cm C35/45,HSR, F100, XA3    
stal klasy AIIIN  

7 Pompownia 
filtratu 

Kręgi prefabrykowane 2000 
mm 

gr. 15cm C35/45,HSR, F100, W6,   
stal klasy AIIIN  

Płyta  górna gr. 20cm i 25cm C35/45,HSR, F100, W6,   
stal klasy AIIIN  
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8 Zbiornik 
defosfatacji  

Dw = 7 m 

Ściany zbiornika  gr. 25cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

Dno zbiornika gr. 35cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

Płyta górna gr. 30 cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

9 Pompownia 
wody 
technologicznej 

Kręgi prefabrykowane 2000 

mm i 3000 mm  

gr. 15cm C35/45, F100, W6,  XC2 
stal klasy AIIIN  

Płyty górne żelbet. gr. 20cm i 25cm C35/45, F100, W6,  XC2 
stal klasy AIIIN  

10 Stacja zlewna 
osadów ścieków 
dowożonych 

Płyta fund. (żelbetowa) 
1,82x3,1m pod 
kontener stacji zlewnej 

gr. 20 cm C25/30, F100, stal klasy 
AIIIN  

11 Zbiornik uśredn. 
- stacja zlewna 
osadów ścieków 
dowożonych 

Dw = 5 m 

Ściany zbiornika  gr. 25cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

Dno zbiornika gr. 35cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

Płyta górna gr. 22 cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

12 Stacja zlewna  
ścieków przemy- 

słowych 

Płyta fund. (żelbetowa) 
1,82x3,1m pod 
kontener stacji zlewnej 

gr. 20 cm C25/30, F100, stal klasy 
AIIIN  

13 Zbiornik uśredn. 
- stacja zlewna  
ścieków 
przemy-słowych 

Dw = 5 m 

Ściany zbiornika  gr. 25cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

Dno zbiornika gr. 35cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

Płyta górna gr. 22 cm C35/45, F100, W6, XA3  
stal klasy AIIIN  

14 Biofiltr Płyta fund. (żelbetowa) 
3,2x8,5m pod kontener 
biofiltra 

gr. 30 cm C25/30, F100, stal klasy 
AIIIN  

15 KOW – część 
projektowana 

Kręgi prefabrykowane 2000 

mm i 3000 mm  

gr. 15cm C35/45, F100, W6,  XA3 
stal klasy AIIIN  

Płyty górne żelbet. gr. 20cm i 25cm C35/45, F100, W6,  XA3 
stal klasy AIIIN  

 

B. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA (wraz z opisem stanu istniejącego)   

1. Opis stanu istniejącego  

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. 

Opis stanu istniejącego 
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Oczyszczalnia ścieków usytuowana jest przy ul. Piotrkowskiej 110 w Bełchatowie. W latach 70-tych 
Bełchatów nie posiadał ogólnomiejskiej sieci kanalizacyjnej. Istniało 9 niezależnych ciągów 
kanalizacyjnych z osiedla przy ul. 1-go Maja i pojedynczych obiektów z odpływem do rzeki Rakówki i jej 
cieków. Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Bełchatowa powstała w 1968r. W 
następnych latach nastąpił gwałtowny rozwój miasta spowodowany budową kombinatu paliwowo-
energetycznego. Powstało szereg nowych osiedli mieszkaniowych i w związku z tym wybudowano nowe 
sieci kanalizacyjne. Ostateczna decyzja o budowie oczyszczalni zapadła w 1975r. Budowa oczyszczalni 
ścieków przypada na lata 1976-1983r. Była to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z osadem 
czynnym o średniej przepustowości Qśr = 15 600 m3/d i Qmax = 17 518 m3/d. Ciąg technologiczny 
oczyszczania ścieków obejmował następujące obiekty i urządzenia: komora krat, pompownia ścieków, 
piaskownik dwukomorowy, osadnik wstępny radialny, trzy komory osadu czynnego z aeratorami do 
napowietrzania ścieków oraz 2 osadniki wtórne. Część osadowa obejmowała dwa otwarte baseny 
fermentacyjne i poletka do odwadniania osadów przefermentowanych. Zmieniające się przepisy i wymogi 
ochrony środowiska nakładające znaczne zaostrzenie jakości ścieków, głównie w zakresie związków 
biogennych odprowadzanych do wód, spowodowały podjęcie przez Zarząd Miasta decyzji o rozbudowie i 
modernizacji oczyszczalni. W latach 1996-1997 dokonano rozbudowy i modernizacji oczyszczalni o 
planowanej przepustowości 25 000 m3/d. W ramach tego zadania wykonano modernizację studni 
zbiorczej wraz z wymianą zastawki głównej, modernizację komory krat wraz z wymianą starych krat na 
kraty schodkowe szwedzkiej firmy Hydropres oraz wybudowano budynek stacji odwadniania i 
zagęszczania osadów wraz z montażem urządzeń: prasy i zagęszczacza. Wykonano również remont 
budynku administracyjnego i montaż pompy ciepła wykorzystującej ciepło ze ścieków oczyszczonych do 
ogrzewania pomieszczeń tego budynku i warsztatów. Nie zrealizowana została rozbudowa i modernizacja 
części biologicznej przewidziana powyższą dokumentacją z uwagi na to, że na przestrzeni kilku lat 
zmienił się skład i ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Wzrosło stężenie związków biogennych a 
ilość ścieków zmniejszyła się. W związku z tym opracowany w powyższej dokumentacji sposób 
oczyszczania ścieków nie zagwarantowałby spełnienia warunków określonych w obowiązujących 
przepisach. Opracowano nową dokumentację modernizacji i rozbudowy, która zakłada przepustowość 
średnią na poziomie 13 000 m3/d i maksymalną 18 200 m3/d. Zmodernizowano część mechaniczną 
oczyszczalni poprzez: wymianę pomp w pompowni głównej, modernizację piaskownika wraz z instalacją 
separatora i płuczki piasku, modernizację osadnika wstępnego, budowę zagęszczacza - fermentera wraz 
z pompownią osadów wstępnych, remont otwartych basenów fermentacyjnych, budowę trzeciego 
osadnika wtórnego. Gruntownie przebudowano i zmodernizowano część biologiczną oczyszczalni 
wykorzystując istniejące komory. Podstawowe procesy oczyszczania ścieków przebiegają w reaktorze 
biologicznym WHLII. Proces wykorzystuje metodę osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem 
związków węgla i substancji biogennych ze wspomaganiem usuwania fosforu środkami chemicznymi 
(koagulant PIX). Wykonano trzy ciągi technologiczne, z których każdy składa się z 1 komory defosfatacji - 
DF, 2 komór denitryfikacji – DN1 i DN2 i dwóch komór nitryfikacji – N1i N2. Do uzyskania wymaganego 
stężenia azotanów i osadu w komorach przewidziano trzy typy recyrkulacji: wewnętrzną RW1 z komory 
DN2 do DF, wewnętrzną RW2 z komory N2 do DN1 oraz zewnętrzną RZ z osadników wtórnych do DN1. 
Każda komora wyposażona jest w odpowiednie urządzenia tj. mieszadła zatapialne mieszadła pompujące 
i ruszt napowietrzający. Nieodłącznym elementem układu są osadniki wtórne, z których odprowadzane są 
ścieki oczyszczone do rzeki. Wydzielony osad jest zawracany do układu części biologicznej jako osad 
powrotny, a część jako osad nadmierny podawany jest do zagęszczaczy mechanicznych. Osady 
przefermentowane odwadniane są na prasach taśmowych firmy EMO i Sanbud. Zainstalowano układ 
higienizacji osadów pyłami dymnicowymi, pochodzącymi z Elektrowni Bełchatów i wapnem. W grudniu 
2005 roku zakończono rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków osiągając zakładany efekt 
ekologiczny.  
W marcu 2013 r. rozpoczęto prace związane z realizacją budowy instalacji suszenia osadów na 
oczyszczalni ścieków. Realizacja związana jest z budową nowych obiektów i modernizacją istniejących w 
skład których wchodzą:  
a) Pompownia osadu przefermentowanego (POP) - modernizacja obiektu istniejącego  
polegająca na adaptacji istniejącej komory zasuw przy otwartych komorach  
fermentacyjnych;  
b) Zbiornik osadu przefermentowanego (ZOP) - wykonanie kompletnego nowego  
obiektu;  
c) Stacja odwodnienia osadów(SOO) - wykonanie kompletnego nowego obiektu;  
d) Słoneczna suszarnia osadów (SŁO) - wykonanie kompletnego nowego obiektu;  
e) Magazyn osadu wysuszonego (MOW) - wykonanie kompletnego nowego obiektu;  
f) Pompownia osadu recyrkulowanego z węzłem cieplnym (POR) - modernizacja  
istniejącego obiektu polegająca na wykonaniu węzła cieplnego dla potrzeb suszarni (SŁO) z pompami 
ciepła;  
g) Rozbudowa istniejącego systemu zasilania energetycznego zapewniająca zasilanie  
nowych obiektów;  
h) Włączenie w istniejący system automatyki z wizualizacją nowych i  
modernizowanych obiektów z zachowaniem istniejących standardów;  
i) Budowa nowych sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,  
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energetycznych i teletechnicznych;  
j) Budowa nowych fragmentów dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, placów i innych  
elementów komunikacji oraz zagospodarowanie terenów niezabudowanych.  
Zakończenie prac planowane jest na kwiecień 2014r.  

UKŁAD TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BEŁCHATOWIE  

Cześć mechaniczna obejmuje:  

 Budynek krat (cedzenie części wleczonych na kratach);  

 Pompownię ścieków surowych (podnoszenie ścieków na wysokość umożliwiającą grawitacyjne 
przepłyniecie przez obiekty oczyszczalni);  

 Piaskownik poziomy 4 komorowy ze zgarniaczami (sedymentacja piasku);  

 Komorę rozdziału ścieków przez osadnikiem wstępnym (kierowanie ścieków do osadnika lub jego 
ominięcie);  

 Osadnik wstępny (sedymentacja zawiesin łatwo opadających, flotacja części pływających);  

 Pompownię osadu wstępnego (doprowadzenie osadu wstępnego do zagęszczacza/fermentera i 
doprowadzenie osadu po zagęszczeniu do otwartych basenów fermentacyjnych);  

 Zagęszczacz/fermenter (zagęszczenie i zakwaszenie zawiesin łatwo opadających usuniętych z 
osadnika wstępnego i generowanie lotnych kwasów tłuszczowych).  

Po części mechanicznej ścieki płyną na część biologiczną.  
Cześć biologiczna oczyszczalni stanowi drugi stopień oczyszczania, w którym następuje usuwanie 
zanieczyszczeń ze ścieków na drodze fizycznej i biochemicznej w wyniku działalności życiowej 
(metabolizmu) odpowiednich mikroorganizmów.  

Część biologiczna oczyszczalni obejmuje:  

 Komorę rozdziału ścieków (rozdział na poszczególne ciągi reaktorów biologicznych);  

 3 reaktory biologiczne (wielofazowy osad czynny: usuwanie zanieczyszczeń węglowych, 
nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja, synteza biomasy);  

 Komorę rozdziału ścieków przed osadnikami wtórnymi (rozdział ścieków na osadniki wtórne);  

 3 osadniki wtórne (sedymentacja osadu czynnego);  

 Stację pomiarową ścieków (pomiar przepływu i składu ścieków oczyszczonych);  

 Pompownię osadu wtórnego i części pływających (recyrkulacja osadu wtórnego do reaktorów 
biologicznych, odprowadzenie osadu nadmiernego do stacji zagęszczania, części pływających do 
OBF);Komorę rozdziału osadu na poszczególne reaktory (rozdział strugi osadu recyrkulowanego 
na reaktory biologiczne);  

 Stację dmuchaw (dostarczenie powietrza dla reaktorów biologicznych)  

 Stację dozowania PIX (awaryjne dozowanie PIX-u dla celów chemicznej defosfatacji).  

Z punktu widzenia technologicznego istotne są także następujące obiekty:  

 Otwarte baseny fermentacyjne (fermentacja osadów powstających na oczyszczalni);  

 Stacja zagęszczania i odwadniania osadu (zagęszczania osadu biologicznego i odwadnianie 
osadu pofermentacyjnego);  

 Komory ścieków oczyszczonych K5 i K6 (dostarczenie ścieków oczyszczonych do płukania taśm 
zagęszczarek i pras);  

 Pompownia wody technologicznej (dostarczenie ścieku oczyszczonego do przemywania skratek 
na kratach schodkowych oraz piasku w płuczce piasku).  
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Schemat technologiczny Oczyszczalni Ścieków  
Źródło: Folder „Oczyszczalnia ścieków dla Miasta Bełchatowa” 2005r. 24  
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Plan sytuacyjny oczyszczalni ścieków po rozbudowie w ramach Kontraktu 09 pn.:  
„Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”.  

 
 
PRZEBIEG PROCESU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA OCZYSZCZALNI W BEŁCHATOWIE  
Ścieki z miasta napływają do oczyszczalni grawitacyjnie, kierowane są na kraty gęste schodkowe 
(awaryjnie na kratę ręczną), gdzie pozbawiane zostają części stałych pływających i wleczonych.  
Skratki gromadzące się na kracie trafiają na prasę tłokową poprzez przenośnik kubełkowy i po 
odwodnieniu hydraulicznie przetłoczone zostają do pojemnika na skratki. Następnie ścieki kierowane są 
do komory zbiorczej pompowni ścieków. Za ścianą komory zbiorczej w komorze suchej pompowni 
zainstalowane są 4 pompy. Zadaniem pomp jest podnoszenie dopływających ścieków surowych do 
wysokości umożliwiającej grawitacyjny przepływ przez oczyszczalnię. Dalej ścieki kierowane są na 
piaskownik poziomy 4 komorowy ze zgarniaczami, w których w wyniku zwolnionego przepływu wytrącona 
zostanie zawiesina mineralna. Mieszanina zawiesiny mineralnej i ścieków z dna piaskownika zostaje 
usunięta zgarniaczem do komór pomp, skąd pompowo kierowana jest do separatora piasku oraz płuczki 
piasku znajdujących się obok piaskownika. Zadaniem separatora i płuczki piasku jest oddzielenie piasku 
od zawiesiny organicznej i ścieków.  
Z piaskowników ścieki przepływają kanałem do komory rozdziału skąd kierowane są do osadnika 
wstępnego lub kanałem ominięcia do komory rozdziału ścieków przed reaktorami.  
Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie ze ścieków zawiesiny przez sedymentację. Ponadto w 
osadniku wstępnym zatrzymywane są substancje lżejsze (ciała pływające) od wody.  
Doprowadzenie ścieków odbywa się centralnie w osi osadnika.  
Odpływ sklarowanych, oczyszczonych wstępnie ścieków odbywa się poprzez przelew pilasty 
zamocowany na obwodzie osadnika. Za przelewem ścieki wstępnie oczyszczone odpływają korytem 
otwartym, a dalej rurociągiem.  
Osad wstępny z dna osadnika zgarniany jest zgarniaczem do leja osadowego, skąd odprowadzany jest 
poprzez pompownię osadu wstępnego do fermentera lub bezpośrednio do otwartych basenów 
fermentacyjnych OBF.  
Części pływające gromadzące się na powierzchni ścieków w osadniku wstępnym usuwane są za pomocą 
listwy zgarniającej do wydzielonej komory czerpnej i poprzez zainstalowaną tam pompę tłoczone są 
okresowo do OBF. Z osadnika ścieki wpływają do komory rozdziału ścieków przed reaktorami, gdzie 
następuje ich rozdział na trzy równe strumienie, doprowadzane następnie do trzech ciągów reaktora 
biologicznego.  
Reaktor biologiczny jest podstawowym i kluczowym obiektem części biologicznej oczyszczalni ścieków. 
Reaktor służy do prowadzenia procesów biologicznego oczyszczania ścieków, we współpracy z innymi 
obiektami (osadnikami wtórnymi i przepompownią osadu wtórnego). Reaktor kwalifikuje się jako 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 36 - 

wielofazowy, jedno osadowy z osadem czynnym nitryfikującym, wydzieloną denitryfikacją, z wzmożoną 
biologiczną defosfatacją.  
W reaktorach, w wyniku działalności biochemicznej mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzą we 
wspólnym systemie przemian zintegrowane procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla 
organicznego, azotu i fosforu.  

Procesy zachodzące w reaktorze RB obejmują (w ujęciu makroskopowym):  

 Utlenianie związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką BZT5 ścieków);  

 Utlenianie związków azotowych (nitryfikacja wyrażająca się obniżeniem poziomu azotu TKN);  

 Redukcję utlenionych związków azotu (azotanów) do azotu gazowego (denitryfikacją) wyrażająca 
się obniżeniem poziomu azotu ogólnego;  

 Przemiany związków fosforu prowadzące do zwiększonego - w stosunku do standardowego 
osadu czynnego - wbudowywania związków fosforu w biomasę osadu czynnego (defosfatacja 
biologiczna);  

 Syntezą biomasy osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy osadu czynnego, który dla 
zachowania równowagi usuwany jest z układu jako osad nadmierny.  

 
Oprócz wyszczególnionych, zasadniczych procesów biologicznych w reaktorach biologicznych, jest 
prowadzone uzupełniające strącanie związków fosforu w oparciu o koagulant PIX (defosfatacja 
chemiczna) dozowany do komory rozdziału przed osadnikami wtórnymi z reaktorów RB ze stacji PIX.  
Dla zapewnienia wymaganej ilości tlenu i wymuszenia krążenia ścieków, zastosowano ruszty 
napowietrzające i mieszadła oraz recyrkulację wewnętrzną zapewniającą odpowiedni strumień powrotny 
osadu czynnego z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji i z komory denitryfikacji do komory 
defosfatacji.  
Po oczyszczeniu w reaktorach biologicznych mieszanina osadu i ścieków dopływa do komory rozdziału 
przed osadnikami wtórnymi, w której następuje ich rozdział na trzy radialne osadniki wtórne.  
Zadaniem osadników wtórnych jest oddzielenie osadu czynnego od oczyszczonych ścieków. Do 
osadników dopływa z reaktora biologicznego mieszanina obu wymienionych faz. W osadnikach wtórnych, 
w procesie sedymentacji kłaczki osadu czynnego opadają na dno a sklarowane ścieki poprzez przelewy, 
odpływają poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych z oczyszczalni.  
Osad z dna osadnika zgarniany jest zgarniaczem osadu do centralnego leja skąd pod naporem 
hydraulicznym ścieków w osadniku, odpływa do pompowni osadu recyrkulowanego.  
Części pływające z powierzchni zwierciadła ścieków w osadnikach zgarniane są do leja zrzutowego 
części pływających i dalej spływają do przepompowni części pływających.  
Zadaniem komory pomiarowej jest pomiar natężenia przepływu ścieków oczyszczonych, odpływających z 
oczyszczalni.  
Osad nadmierny odprowadzany jest do stacji odwadniania osadu celem jego zagęszczenia, skąd trafia do 
otwartych basenów fermentacyjnych OBF.  
W wyniku oczyszczenia ścieków na oczyszczalni powstają osady: wstępny i wtórny (nadmierny), których 
zagospodarowanie wymaga stosownej przeróbki.  

Operacje technologiczne w obrębie części osadowej oczyszczalni to:  

 W odniesieniu do osadu wstępnego: pozbawiony lotnych kwasów tłuszczowych (po 
przeprowadzeniu wstępnej, kwaśnej fermentacji tego osadu z generowaniem lotnych kwasów 
tłuszczowych i grawitacyjnym jego zagęszczeniu) strumień osadu wstępnego kierowany jest do 
otwartych basenów fermentacyjnych;  

 W odniesieniu do osadu nadmiernego: jego strumień z osadników wtórnych kierowany jest 
pompowo na zagęszczarki mechaniczne w stacji odwadniania osadu, a po mechanicznym 
zagęszczeniu kierowany jest do otwartych basenów fermentacyjnych;  

 W odniesieniu do osadu przefermentowanego: po OBF przefermentowany osad jest 
mechanicznie odwadniany na prasach filtracyjnych zlokalizowanych w stacji odwadniania osadu i 
alternatywnie końcowo higienizowany.  

 
Filtrat z pras oraz odcieki z zagęszczaczy osadu nadmiernego odprowadzone są do ponownego 
biologicznego oczyszczenia.  
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM (2013R.) 

 

2. Opis głównych problemów technologicznych  

Kilkunastoletnia eksploatacja oczyszczalni ścieków w Bełchatowie wykazała niedoskonałość obecnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych. Wymusza to dokonanie zmian mających na celu 
optymalizację technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadami ściekowymi.  
Istniejąca komora krat posiada nie sprawdzające się w praktyce urządzenia do wydzielania skratek ze 
ścieków, które są na tyle nieskuteczne, że pozwalają na przedostawanie się do ścieków zbyt dużych ilości 
części włóknistych powodujących zapychanie się pomp tłocznych i innych elementów ciągów dosyłowych.  
Istniejący piaskownik nie zapewnia skutecznego usuwania piasku ze ścieków, jego wymaganej czystości. 
Efektem jest obecność piasku w osadach: wstępnym, zagęszczonym w zagęszczaczu – fermenterze i 
przefermentowanym. Powoduje to kłopoty w eksploatacji urządzeń zagęszczania i odwadniania osadów. 
Obecna konstrukcja piaskownika nie pozawala na taką jego modernizację, która gwarantowałaby 
uzyskanie wysokiej sprawności usuwania piasku. Stąd konieczność budowy nowego obiektu.  
Brak prawidłowego wydzielania części mechanicznych ze ścieków dopływających na oczyszczalnię rodzi 
dalsze konsekwencje w eksploatacji ciągów biologicznych oczyszczania ścieków i decyduje o ostatecznej 
jakości wytwarzanych osadów ściekowych.  
 

Opis rozwiązań projektowych  

3. Wymiana instalacji i wymiana urządzeń w komorze krat (KK), wraz  z montażem układu 
wentylacji z dezodoryzacją usuwanego powietrza na biofiltrze, budowa budynku na kontener 
obok komory krat, przebudowa studni zbiorczej;- montaż kraty wstępnej, budowa pompowni 
wody technologicznej   

3.1 Studnia zbiorcza (OB1) 

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. 

Rurociąg DN300mm (ks315) dopływający do komory, zostanie przełożony w sposób umożliwiający 
napływ ścieków z rurociągu na 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 
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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. 
 

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,  
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 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.)  

3.2 Komora krat KK 

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.  
 

Projektowane rurociągi i kanały (w zakresie branży technologicznej) 

 rurociąg wody technologicznej  

Urządzenia  do demontażu w zakresie branży technologicznej: 
- istniejące kraty, 
- transporter pionowy, poziomy 
- prasopłuczki skratek 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 40 - 

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 
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,  
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 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),  

 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:  

 podstawowa - zapewniającą dziesięciokrotną wymianę powietrza z płynną regulacją wydajności 
(w zakresie od 0 do 10)- (sterowaną w zależności od stężenia gazów niebezpiecznych), 
zapewniające właściwe warunki BHP w budynku krat,  

 Z kanałów technologicznych oraz krat powietrze będzie odciągane do biofiltra. 
Wymogi dla biofiltra: 
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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).  

 W obiekcie będzie wykonana instalacja ogrzewania zapewniającej prawidłową pracę urządzeń 
przy intensywnej wentylacji i temperaturach zewnętrznych do -25°C.  

 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;  
- elektrowciąg;  
- rury obejścia awaryjnego.  

 System wentylacji będzie zapewniać prawidłową pracę urządzeń przy maksymalnej jego 
wydajności i temperaturze zewnętrznej z zakresu -25°C do +35°C. Odpowiedni system  
ogrzewania czerpanego powietrza. 

 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 falownikami, 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 

7. Piaskownik poziomy nie wymaga   3000 kg 

8. Płuczka piasku 1 l/s  2 bar 1000 kg 
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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. Piaskownik poziomy 3 sztuki 

1,1 kW - spirala pozioma,           0,55 kW 
- spirala wynosząca piasek, kompresor - 

1,1 kW, pompa tłuszczu - 0,75 kW, 
napęd zgarniacza -  0,18 kW 

8. Płuczka piasku 3 sztuki mieszadła - 1,1 kW, przenośnika 
wynoszącego - 1,1kW 

 

3.3 Budynek na kontener 

Przewidziano budynek dla kontenera na skratki jako wolnostojący, o stalowej konstrukcji szkieletowej i 
wymiarach: L=8m, B=5m, H=5m. Powłoka wewnętrzna budynku z blachy kwasoodpornej. Ściany i dach z 
płyty warstwowej o grubości warstwy izolacyjnej min. 100 mm. Konstrukcja podłoża budynku będzie 
uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do systemu drenażowego i dalej do kanalizacji. Konstrukcja 
podłoża hali będzie betonowa, pokryta elastomerem, z prowadnicą do przesuwania kontenera. Budynek 
wyposażony w wentylację mechaniczną, instalację elektryczną i oświetlenie, bramę segmentową, 
stalową, ocieplaną, z napędem elektrycznym i wymiarach dostosowanych do ruchu kontenerów, drzwi 
zewnętrzne przeszklone wykonane z aluminium.  

Wytyczne branża instalacyjna: 
Należy zaprojektować wentylację mechaniczna 5-6 krotną wymianę powietrza 
 
Opis Kontenera na skratki – 2 szt.  
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. 

3.4 Pompownia wody technologicznej 

Opis istniejącej instalacji wody technologicznej 

Do komory krat doprowadzona jest sieć wody technologicznej. Sieć ta zasilana jest pompą typu SP 8A12 
prod. Grundfos (z falownikiem) zainstalowaną w studni przy kanale odpływowym ścieków oczyszczonych. 
Pompa ta zasila również płuczkę piasku przy piaskowniku. 

Rozwiązania projektowe 

Do płukania krat i skratek w prasopłuczce zostanie wykorzystana woda technologiczna tj. ścieki 
oczyszczone. Zostanie wykonane nowe ujęcie wody technologicznej z pompownią przy kanale 
odpływowym ścieków oczyszczonych za osadnikami wtórnymi.  
Pompownia zostanie wyposażona w dwie pompy o wydajności min. 50 m3/h każda, sterowane 
falownikami.  
Pompownia składać się będzie z dwóch części: 
- zbiornika, o średnicy 2,0m;- część mokra 
- zbiornika o średnicy 2,0m;- część sucha w której będzie zainstalowana armatura oraz przepływomierz  
Na instalacji wody technologicznej zostaną zastosowane filtry (podstawowy i rezerwowy) z funkcją 
automatycznego czyszczenia, umożliwiające separację cząstek stałych >200μm.  
Z uwagi na konieczność doprowadzenia wody w różne miejsca odbioru o zróżnicowanym ciśnieniu, 
urządzenia technologiczne będą mieć zabudowane reduktory ciśnienia.    
Pompownia zostanie włączona do centralnego układu automatyki i sterowania.  
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Zakłada się zabudowę dwóch filtrów samooczyszczających się, oraz zbiornika przeponowego o 
pojemności około  ~1,0 m3 w projektowanym budynku piaskownika. Zbiornik zmniejszy częstotliwość 
załączania się pomp w przypadku niskich rozbiorów.  Przy zbiorniku należy zainstalować zawór 
bezpieczeństwa. 
W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy wodociąg wody technologicznej, zasilający komorę krat i 
piaskowniki (istniejący i nowo projektowane) rurociąg wody technologicznej zostanie połączony   
funkcjonalnie z płuczkami piasku (istniejącą i nowo projektowanymi).  
Dla zasilania istniejących piaskowników oraz istniejącej płuczki piasku przewidziano wykonanie spięcia z 
istniejącym rurociągiem Dz63mm. 
Woda technologiczna zostanie doprowadzona do następujących urządzeń: 
 

LP. Nazwa 
urządzenia 

Obiekt/lokaliz
acja 

wymagane / 
parametry 

Średnica rurociągu doprowadzającego  
(Uwaga w tabeli podana prędkości  dla 
mogących wystąpić przepływów 
maksymalnych) 

 

1. 3 x krata 
panelowo - 
hakowa o 
prześwicie 
3,5mm 

Komora krat 
(KK) 

Zużycie wody 
płuczącej dla 
jednej kraty 1,27 
l/s = 4,6 m3/h 
(ciśnienie 3 
bary)  
Ilość krat - 3 
sztuki 

Rurociąg wspólny dla 3 krat: 
3 x 4,6 m3/h, PE100, Dn75mm, SDR17,  
(Dw 66,0mm),V=1,2 m/s (dla Q=13,8 m3/h) 
Rurociąg pojedyńczy dla 1 kraty: 
PE100, Dn40mm, SDR17, (Dw 35,2mm), 
V=1,0 m/s (dla Q=4,6 m3/h) 

2. Prasopłuczka 
wstępnie 
odwadniająca 
skratki 
(przenośnik 
poziomy)  

Komora krat 
(KK) 

Całkowite 
zapotrzebowani
e na wodę nie 
więcej niż 0,5 l/s 
= 1,8 m3/h dla (2 
bary) 

Rurociąg pojedyńczy dla 1 prasopłuczki (dolny 
poziom): PE100, Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm), 

3. Prasopłuczka 
skratek 
(górny poziom) 

Komora krat 
(KK) 

Zużycie wody 
płuczącej 4 l/s = 
14,4 m3/h (1,5 
bara) 

Rurociąg pojedyńczy dla 1 prasopłuczki (górny 
poziom): PE100, Dn75mm, SDR17,  
(Dw 66,0mm),V=1,20 m/s (dla Q=14,4,0 m3/h) 

 Rurociąg doprowadzający wodę do komory 
krat z budynku z piaskownikami: PE100, 
Dn110mm, SDR17, (Dw 96,8mm),V=1,1 m/s s 
(dla Q=30,0 m3/h) 

4. Płuczka piasku Budynek z 
piaskownika
mi  

Zużycie medium 
płuczącego 1 l/s 
Dla 3 płuczek 3 
l/s = 10,8 m3/h 
(2 bary)   

Rurociąg doprowadzający wodę do 3 płuczek 
piasku: PE100, Dn63mm, SDR17,  
(Dw 44,0mm),V=1,24 m/s (dla Q=10,8 m3/h) 
Dla jednej płuczki Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm), 

5. Płuczka 
skratek 

Komora 
przed 
budynkiem 
krat  

Zużycie medium 
płuczącego 
0,7 l/s 
 2,52 m3/h   

Rurociąg doprowadzający wodę do płuczki 
skratek: PE100, Dn40mm, SDR17,  
(Dw 35,2mm),V=0,98 m/s (dla Q=2,52 m3/h) 

 Rurociąg doprowadzający wodę do budynku z 
piaskownikami z pompowni wody 
technologicznej: PE100, Dn125mm, SDR17,  
(Dw 110,2mm),V=1,3 m/s (dla Q=43,32 m3/h) 

 
Dopływ do studni czerpalnej pompowni przewidziano rurą  PE100, Dn315mm, SDR17, (Dw 277,6mm), 
Rurociągi tłoczne w pompowni stalowe DN100mm, (dla Q=43,32 m3/h);- V=1,4 m/s 
Na rurociągach zostaną zainstalowane zasuwy nożowe oraz zawory zwrotne DN100mm. 
Na rurociągach tłocznych przewidziano pomiar ciśnienia.  
(Uwaga w zapotrzebowaniu nie uwzględniono wody dla istniejącego piaskownika i płuczki piasku z uwagi 
na fakt że nie zakłada się jednoczesności pracy piaskowników istniejących i projektowanych) 
Zapotrzebowanie na wodę technologiczną: 
Komora (budynek) krat: 
- krata panelowa nr 1;- 1,27 l/s = 4,6 m3/h (ciśnienie 3 bary)  
- krata panelowa nr 2;- 1,27 l/s = 4,6 m3/h (ciśnienie 3 bary) 
- krata panelowa nr 3;- 1,27 l/s = 4,6 m3/h (ciśnienie 3 bary) 
- przenośnik poziomy (wstępne odwodnienie skratek);- 0,5 l/s = 1,8 m3/h dla (2 bary) 
- prasopłuczka skratek;- 4 l/s = 14,4 m3/h (1,5 bara) 
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Budynek z piaskownikami: 
- płuczka piasku;- 1 l/s - 3,6 m3/h, dla 3 płuczek 3 l/s = 10,8 m3/h (2 bary)   
Prasopłuczka skratek (krata wstępna): 
- prasopłuczka skratek;- 0,7 l/s = 2,52 m3/h (1 bar) 
 

Łącznie: (4,6 m3/h x 3) +1,8 m3/h + 14,4 m3/h + 10,8 m3/h + 2,52 m3/h = 43,32 m3/h 
 
Zapotrzebowanie na wodę technologiczną  mogące wystąpić w instalacji: 
Qmin = 1,8 m3/h 
Qmax= 43,32 m3/h (w przypadku pracy wszystkich urządzeń) 
 

Parametry pomp: 

 Q=50m3/h (2 pompy sterowane falownikami) 

 p ~ 5,0 - 6,5 bar 

 ciężar pompy ~223 kg 

 moc silnika 25,0 kW 
Zakłada się możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie, o łącznej wydajności nie większej niż 50 m3/h 
(praca z falownikami)  
Geometryczna wysokość układu: 
rzędna poziomu minimalnego w pompowni: 195,37 mnpm 
rzędna poziomu maksymalnego w pompowni: 197,83 mnpm (równa maksymalnemu poziomowi w kanale 
dopływowym)    
najwyższa rzędna doprowadzenie wody technologicznej (budynek z piaskownikami): 204,3 mnpm 
Praca pomp sterowana w zależności od ciśnienia. (pomiar ciśnienia w komorze z armaturą).  
 

Żurawik 
Dla wyciągania pomp przewidziano żurawik (ręczny) o udźwigu 250 kg. Lokalizacja żurawia będzie 
umożliwiała  wyciąganie dwóch pomp ze studni.      
Zakłada się możliwość wykorzystania żurawia również do wyciągania innych pomp w projwktowanych 
pompowniach, pompownie będą miały porzygotowane gniazd;- do zabudowy żurawia 
Żurawik z regulowanym zawiesiem umożliwiającym skrócenia ramienia w przypadku konieczności 
wyciągania innych pomp.    
W studni z pompami będą umieszczone dwa włazy umożliwiające wyciągnie pomp oraz właz rewizyjny  

Instalacja wody technologicznej w budynkach: 

W budynku krat oraz w budynku z piaskownikami zostanie wykonana instalacja wody technologicznej. 
Miejsca doprowadzenia wody technologicznej zestawiono w tabeli powyżej.  
Na instalacji zostaną zabudowane zasuwy odcinające przed każdym urządzeniem do którego będzie 
doprowadzana woda technologiczna, oraz zawory odpowietrzające w najwyższych miejscach rurociągów 
rozprowadzających. 

W budynku z piaskownikami w wydzielonym pomieszczeniu  zostaną zainstalowane dwa filtry 
samooczyszczające, ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 1 m3. 

ciśnieniowe naczynie wzbiorcze: 

- zbiornik o pojemności 1,0 m3, 740 mm, H ~ 2,60 m, PN16 (ciśnienie w instalacji  wody technologicznej 
5-6,5 bar).  

Masa ciśnieniowego naczynia wzbiorczego pustego – 500 kg (wypełniony – 1000 kg)    

Na instalacji wody technologicznej, obok przeponowego naczynia wzbiorczego zostanie zainstalowany 
zawór bezpieczeństwa (ciśnienie maksymalne 7 bar) oraz manometr. 

Opis pracy filtra samoczyszczącego 

Przewidziano zabudowę filtra dyskowego automatycznego samoczyszczącego  
 
Filtr modularny dyskowy samopłuczący,sterowany automatycznie  
Filtr służy do mechanicznego oczyszczania cieczy zzanieczyszczeń stałych. 
Dokładność filtracji: umożliwiające separację cząstek stałych >200μm. 
Filtr składać się będzie z dwóch modułów: -podstawowego i rezerwowego.   
Przepływ nominalny dla jednego modułu : 30-35 m3/h ( woda średnio zanieczyszczona) 
Spadek ciśnienia przy przepływie nominalnym: 0,2 bar 
Ciśnienie nominalne: 10 bar 
Materiał budowy: kolektory ze stali kwasoodpornej 
Opis działania. 
Ciecz wpływa przez króciec wpływowy i wypływa króćcem wylotowym. 
Elementem filtracyjnym w takiego filtra jest stos dysków z tworzywa PVDF ściśniętych sprężynami, 
szczelinami między dyskami przepływa medium, na krawędziach szczelin zatrzymywane są 
zanieczyszczenia. 
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Czyszczenie filtra odbywa się przez ściśnięcie sprężyn które dociskają do siebie stos dysków w czasie 
filtracji, szczeliny między dyskami rozszerzają się, woda płynie ze środka wkładu na zewnątrz przez 
poszerzone szczeliny i wypłukuje zatrzymane zanieczyszczenia. 
Po wyrównaniu ciśnień przed i za wkładem filtracyjnym sprężyny ściskają dyski filtracyjne 
( zmniejszając szczeliny do wielkości filtracji)i filtr jest gotowy do pracy. 
System płukania steruje zaworami z napędem pneumatycznym w określonym czasie otwierając jedne 
zawory i zamykając inne. 
Płukanie jednego modułu trawa około 5-10 sekund. 
Popłuczyny kierowane są do kolektora popłuczyn i do kanalizacji. 
Możliwe jest sterowanie czasowe lub różnicowo-ciśnieniowe 
Ciśnienie różnicowe ustawione jest na presostacie, czas między płukaniami na potencjometrze 
sterownika czasowego. 
Płukanie filtrów takiego systemu jest wysoce skuteczne, filtry dyskowe skutecznie oczyszczają się w 
takich aplikacjach gdzie inne filtry samo-płuczące pracują z trudnością 

Aby płukanie było efektywne ciśnienie w filtrze podczas płukania musi być wyższe niż 2 bary. 
 

4. Budowa/montaż nowego piaskownika (PIA) z płukaniem odseparowanego piasku, 
hermetyzacją, i dezodoryzacją odciąganego powietrza, budowa budynku w którym będą 
zlokalizowane piaskowniki, przebudowa komory rozprężnej oraz kanałów odpływowych do 
osadnika, budowa komory K1, budowa/montaż biofiltra na płycie fundamentowej  

4.1 Budynek z piaskownikami 

Opis istniejącego piaskownika :  

Piaskownik wykonany w konstrukcji żelbetowej  jako poziomy 4- kanałowy z dwoma zgarniaczami pulpy 
piaskowej, która pompami dozowana jest do separatora i płuczki piasku.  
Istniejący układ separacji piasku nie podlega demontażowi 
 

Układ  projektowany:  
Piaskownik wraz z separatorami i kontenerami na piasek będzie znajdować się w budynku 
zapewniającym poprawną pracę całej instalacji w okresie zimowym, w temperaturze do minus 30°C. 
Budynek zostanie zlokalizowany między komorą wypływu z pompowni ścieków a istniejącym 
piaskownikiem, obok kanału dopływu do istniejącego piaskownika.  
Piaskowniki będą wyposażone w oddzielne urządzenia do ewakuacji pulpy piaskowej, separacji i płukania 
piasku. 
Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz z transporterami 
piasku wykonane będą ze stali nierdzewnej 1.4301 poddanej w całości pasywacji (za wyjątkiem armatury, 
napędów i łożysk). W budynku znajdować się będą wciągniki umożliwiające przemieszczenie urządzeń 
dotyczących piaskowników min  płuczki piasku, pomp tłuszczu, do przedniej części budynku.  
Piaskownik będzie składać się z trzech napowietrzanych kanałów zintegrowanych z płuczkami piasku. 
Każdy ciąg wyposażony w zasuwy elektryczne na dopływie i odpływie, sterowane automatycznie. Ilość 
pracujących nitek dostosowana do wielkości napływu.  
Układ SCADA zapewni równomierność czasów pracy wszystkich nitek.  
Ścieki do projektowanych piaskowników zostaną skierowane z istniejącej komory rozprężnej, po 
przepłynięciu przez projektowaną komorę K1, będą trafiać do budynku z piaskownikami. 
Na dopływach i odpływach z piaskowników w budynku zostaną zabudowane zasuwy odcinające z 
napędami elektrycznymi i ręcznymi DN500mm, na dopływie,  umożliwiające wyłączenie poszczególnych 
piaskowników z eksploatacji. (zasuwy na odpływie wyposażone w napęd ręczny) 
Dopływy i odpływy z budynku rurociągiem Dn560mm, PE100, SDR17, (Dw  493,6mm). Rurociągi 
prowadzone w gruncie powyżej poziomu przemarzania ocieplone.   
W budynku zostanie rozprowadzona woda technologiczna.  W miejscach wejść do budynku rurociąg 
wody prowadzony w rurach osłonowych.  
W związku z koniecznością połączenia projektowanych rurociągów z istniejącymi kanałami, zostaną 
przebudowane: 
- komora rozprężna przy budynku pompowni (wykonanie odejścia do budynku z piaskownikami), 
dostosowanie komory do zwiększonego poziomu ścieków w związku z podniesieniem poziomu 
zwierciadła w komorze. 
- kanały doprowadzające ścieki do osadnika wstępnego  

Przebudowa komory rozprężnej oraz kanałów odpływowych do osadników: 
Od komory rozprężnej zostanie wykonany kanał otwarty o szerokości 1,20m, umożliwiający odpływ 
ścieków do projektowanej komory K1, a następnie do budynku z piaskownikami.      
W komorze rozprężnej zostanie zabudowana zastawka z napędem ręcznym na kanale odpływowym do 
istniejącego piaskownika.  
Z uwagi na konieczność równomiernego rozdziału ścieków, zajdzie konieczność zmiany wysokości 
istniejącego zwierciadła ścieków w komorze rozprężnej. Zwierciadło w istniejącej komorze zostanie 
podniesione o około 30cm. 
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Komora K1. 
Pomiędzy studnią rozprężną a budynkiem z piaskownikami zostanie wykonana komora K1.  
Komora żelbetowa o szerokości 4,6m x 2,9m, i wysokości 1,20m. 
W komorze zostanie wykonana przegroda mająca na celu, wyrównanie napływu do trzech krawędzi 
przelewowych. Długość przegrody 4,1m.  W dolnej części przegrody zostaną wykonane 4 otwory o 
wymiarach 10 x 40, mające za zadanie odprowadzenie piasku z dopływu. 
W drugiej części komory znajdować się będą 3 równe krawędzie przelewowe o długości1,20 m mające za 
zadanie zapewnienie równomiernego odpływu 3 kanałami DN 500mm.             
 

Obliczenie  wysokości warstwy przelewowej: 

 dla długości 1,2m odpływ do kanałów DN500 

Przekształcając wzór dotyczący przelewu niezatopionego:  
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gdzie: 

Q – wydatek przelewu, [m3/s] 

b – długość krawędzi przelewowej, [m] 

h – wysokość warstwy przelewowej, [m] 

g – przyśpieszenie ziemskie równe 9,81 [m/s2] 

µ - współczynnik wydatku; dla przelewów bocznych równy 0,3 ÷ 0,67 

 

otrzymujemy wzór na wysokość warstwy przelewowej: 
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Stąd wysokość warstwy przelewowej dla długości krawędzi przelewowej b=1,2m będzie wynosić: 

 

Dla przepływu maksymalnego 700 m3/h (0,194 m3/s)  (dla jednego kanału dopływowego do 
piaskowników) 
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 dla długości 4,1 m w komorze krawędź przelewowa 

wzór na wysokość warstwy przelewowej: 
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Stąd wysokość warstwy przelewowej dla długości krawędzi przelewowej b=4,1m będzie wynosić: 

 

Dla przepływu maksymalnego 1365 m3/h (0,379 m3/s)  (maksymalny godzinowy dopływ do oczyszczalni) 

cmm
b

Q
h 161576,0

1,45,0953,2

379,0

953,2
5,15,1 








 

 

Projektowane rurociągi i kanały:  

 Rurociągi wody technologicznej (opisano w opisie pompowni wody technologicznej) 

 Rurociąg tłoczny części pływających z piaskowników do pompowni części pływających PCP1, DN50 
stal, w budynku Dn63 PE100, SDR17. Nie zakłada się jednoczesności pracy trzech pomp tłuszczu  
dla pompy tłuszczu o wydajności 6 m3/h, V=0,83 m/s  



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 48 - 

 kanał od wypływu ścieków z pompowni ścieków surowych do piaskowników, kanał otwarty o 
szerokości 1,20m  

 kanał od wypływu z nowo projektowanych piaskowników do istniejącego kanału piaskownik – osadnik 
wstępny. Dn560 PE 
 

Wytyczne rurociągi w zakresie branży instalacyjnej: 

 Rurociąg odcieku z posadzek do kanalizacji (wg branży instalacyjnej)  

 Rurociąg odcieku po płuczkach piasku do kanalizacji (wg branży instalacyjnej) 

 Rurociąg odcieku z filtra samopłuczacego do kanalizacji (wg branży instalacyjnej) 
 
Belki wciągnika: 
W Budynku Piaskownika zostaną zabudowane wciągniki do transportu elementów instalacji na zewnętrz.  
Najcięższym elementem do transportu jest płuczka piasku 1000kg, piaskowniki nie wymagają 
przenoszenia. 
 
Parametry piaskownika  
Piaskownik 3-kanałowy ze zintegrowanymi płuczkami piasku (każdy kanał zintegrowany z jedną 
płuczką piasku).  

 Piaskownik oraz płuczka z pełną hermetyzację procesów separacji piasku oraz zostaną wyposażone 
w łatwo demontowalne pokrywy;  

 Piaskownik wyposażony w układ sterowania zapewniający automatyczne włączanie lub wyłączanie 
kolejnego kanału dla zapewnienia optymalnych parametrów pracy piaskownika;  

 Szafka sterownicza wspólna dla 3-kanałowego piaskownika  
 

Piaskownik:  

 typ piaskownika – poziomy; stalowy – ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307;  

 wykonanie w wersji zimowej;  

 przepustowość każdego kanału nie mniejsza niż 700 m3/h;  

 zdolność separacji piasku w części piaskownikowej nie mniej niż 90 % dla ziaren o średnicy nie 
mniejszej niż 0,2 mm przy przepływie nominalnym;  

 system flotacji i usuwania tłuszczu (część napowietrzana)wyposażony w:  
kompresor,  

ruszt napowietrzający,  

automatyczny zgarniacz tłuszczu,  

 pompa tłuszczu: wyporowa – rotacyjna, tłoki jednoczęściowe całkowicie powleczone elastomerem 
NBR, jednoczęściowy korpus części pompowej, uszczelnienie mechaniczne SiC;  

 rodzaj transportera piasku: ślimakowy, wałowy;  

 wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz z transporterami 
piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji 
zanurzeniowej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk);  

Zakłada się jednoczesność pracy tylko dwóch piaskowników, Piaskowniki będą pracowały w cyklu 
naprzemiennym. 

Płuczka piasku:  

 Urządzenie zintegrowane z piaskownikiem  

 Wykonanie w wersji zimowej;  

 Wypłukany piasek będzie spełniać następujące kryteria:  

 gwarantowana redukcja części organicznych do poziomu ≤ 3 % strat przy prażeniu; przy 
jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu 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);  

 Stopień odwodnienia nie mniej niż 85% s.m.;  

 Efektywność separacji płuczki 95% dla uziarnienia: ≥ 0.2 mm;  

 Zużycie medium płuczącego nie więcej niż 1,0 m3/h (ciśnienie 2 bar);  

 Płukanie piasku powinno odbywać się w złożu wzruszanym przy pomocy mieszadła;  

 Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium tj. ściekami i piaskiem wraz z transporterami 
piasku wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji 
zanurzeniowej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk);  

 rodzaj transportera piasku: ślimakowy, wałowy;  

 transporter ślimakowy piasku podwójnie łożyskowany zapewniający ewakuację wypłukanego piasku 
do kontenerów umiejscowionych na poziomie terenu;  

 przenośnik wyposażony w łożyska bezobsługowe, niewymagające smarowania.  
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Po rozruchu, w wyniku procesu technologicznego, zawartości piaskownika muszą uzyskać atest PZH 
pozwalający na stosowanie ich w budownictwie drogowym.  
 
Kontener na piasek  

Kontener stalowy, ocynkowany, uchylny, o ładowności ok. 1 Mg, przystosowany do wywozu ciągnikiem 
Zetor wyposażonym w ładowacz czołowy widłowy. Kontener na piasek zostanie zlokalizowany w 
wydzielonym ogrzewanym pomieszczeniu, zapewniającym niezamarzanie piasku w kontenerze przy 
temperaturze zewnętrznej do - 25°C. 

 
Zakres robót  branża instalacyjna, konstrukcyjna (wytyczne branżowe)  
W budynku wykonane zostaną nowe instalacje wentylacji mechanicznej: podstawowa i dodatkowa 
(sterowana od stężenia gazów niebezpiecznych), zapewniające właściwe warunki BHP w budynku 
piaskownika. Wszystkie elementy wentylacji wykonane ze stali kwasoodpornej polerowanej. W 
pomieszczeniach technologicznych wentylację mechaniczną należy dostosować do odpowiednich 
parametrów powietrza (pod względem temperatury i wilgotności). Wszystkie pomieszczenia 
technologiczne piaskownika będą włączone do instalacji dezodoryzacji powietrza z biofiltrem 
usytuowanym na zewnątrz budynku piaskownika.  
Budynek z piaskownikami  
Budynek piaskownika i na kontenery piasku zostanie wybudowany jako wolnostojący, o stalowej 
konstrukcji szkieletowej. Powłoka wewnętrzna budynku z blachy kwasoodpornej. Ściany i dach zostaną 
wykonane z płyty warstwowej o grubości warstwy izolacyjnej min. 100 mm. Konstrukcja podłoża budynku 
będzie uszczelniona, zaś odcieki odprowadzane do systemu drenażowego i dalej poprzez włączenie do 
kanalizacji. Posadzka hali betonowa, pokryta elastomerem. Budynek wyposażony w wentylację  
mechaniczną (5-6 krotna wymiana powietrza), grawitacyjna (2 krotna wymiana powietrza), 
instalację elektryczną, oświetlenie, ogrzewanie zapewniające prawidłową pracę urządzeń w temperaturze 
zewnętrznej do -25°C, instalację zasilania i AKPiA, bramy segmentowe, drzwi zewnętrzne przeszklone 
(niezależnie od bramy segmentowej) wykonane z aluminium.  
 Elementy konstrukcyjne wykonane co najmniej jako ocynkowane. Do budynku zostanie doprowadzona 
woda, woda technologiczna, zostanie wykonane  przyłącze do węża Ø 52 oraz zostaną odprowadzone 
ścieki do kanalizacji zakładowej, zostaną wykonane odwodnienia liniowe, oraz zostanie wybudowany 
węzeł sanitarny z umywalką.  
 

4.2 Biofiltr 

Obok budynku komory krat będzie zlokalizowany biofiltr dla komory krat i piaskowników, który zapewni 
min. 90% usunięcie siarkowodoru oraz gazów złowonnych, trujących, niebezpiecznych poniżej progów 
alarmowych.  

Rurociągi wentylacyjne podłączone do króćca ssawnego wentylatora biofiltra. Wentylator ten podawać 
będzie odciągane powietrze na nawilżacz, a następnie na złoże absorbujące związki złowonne. Po 
przejściu przez złoże oczyszczone powietrze uwalniane będzie do atmosfery.  
Woda do nawilżacza biofiltra bedzie doprowadzona z pobliskiej sieci wodociągowej. Odcieki z biofiltra 
będą  włączone do kanalizacji sanitarnej oczyszczalni.  
Woda do nawilżacza biofiltra  będzie doprowadzona z pobliskiej sieci wodociągowej. Odcieki z biofiltra 
zostaną  włączone do kanalizacji sanitarnej oczyszczalni.  

Wytyczne dla branży instalacyjnej: 

Miejsca odciągów powietrza do biofiltra  

LP. Nazwa urządzenia Obiekt/lokalizacja Uwagi: 

 

1. Krata wstępna Studnia zbiorcza 10 wymian 

2. 3 x krata panelowo - hakowa o prześwicie 
3,5mm 

Komora krat (KK) 10 wymian 

3. Kanały technologiczne, (łącznie z 
objętością kanału między komorą krat a 
studnię zbiorczą) 

Komora krat (KK) 10 wymian powietrza na godzinę 
w przestrzeni uszczelnionej  

4. Piaskownik wraz  z płuczką piasku   Budynek z 
piaskownikami 

5 wymian 

Szczegółowy opis instalacji biofiltra oraz rurociągi powietrza zostały przedstawione w części instalacyjnej. 

5. Montaż instalacji i zabudowa ślimakowego zgarniacza części pływających w węźle osadnika 
wstępnego (OWS).  

Stan istniejący:  

Osadnik wstępny OWS jest istniejącym osadnikiem radialnym o średnicy 30,0 m wyposażonym w 
obrotowy zgarniacz osadu i części pływających. Części pływające usuwane są za pomocą zgarniacza 
wyposażonego w pompę zatapialną. Układ nie funkcjonuje prawidłowo i nie zapewnia usuwania części 
pływających.  
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Stan projektowany:  

Na istniejącym zgarniaczu zostanie zainstalowany nowy w pełni automatyczny system pływającego 
zgarniacza ślimakowego, ze sprężyną oraz pływającą, ssawną instalacją zbiorczą. Zgarniacz pływający 
wykonany w postaci jednego lub kilku połączonych ze sobą ślimaków. Zwoje ślimaka ukierunkowane 
przeciwstawnie do leja ssawnego części pływających. Lej zbiorczy części pływających z regulowaną z 
poziomu pomostu jezdnego wysokością krawędzi przelewowej. Konstrukcja pływająca gwarantująca 
stabilną pracę systemu przy zmiennym poziomie ścieków w osadniku. Zostanie zainstalowana  pompa 
zatapialna części pływających z uchwytem ślizgowym i specjalnymi uszczelnieniami elastomerowymi po 
stronie ssawnej i tłocznej sprzęgła, jak również prowadnicą mocowaną do pomostu jezdnego z 
żurawikiem zapewniającym łatwy montaż/demontaż pompy. Pompa z rozdrabniaczem dostosowana do 
ciągłego tłoczenia mieszaniny części pływających, wody i powietrza. Rurociąg ciśnieniowy części  
zostanie wykonany ze stali nierdzewnej, ułożony od pompy do osi kolumny centralnej gdzie znajduje się 
studzienka zbiorcza. Wykonanie materiałowe: wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej nie 
gorszej niż 1.4301, wytrawianej i pasywowanej (za wyjątkiem napędów, łożysk itp.).  
Tłuszcze będą skierowane do pompowni części pływających PCP1.  
 
Zakres robót  branża AKPiA (wytyczne branżowe)  
Dla zastosowanych urządzeń w istniejącym na oczyszczalni systemie SCADA zostanie wykonana:  
- wizualizacja i sterowanie pracą urządzeń i pomiarów procesowych (poziom w zbiorniku części 
pływających, ABS napędu zgarniacza, napęd zgarniacza, pompa części pływających na zgarniaczu, 
pompa części pływających w pompowni),  
- zbieranie danych do raportów, wykresów z pracy urządzeń i instalacji,  
- sygnalizowanie stanów awaryjnych. 

6. Budowa pompowni osadu wstępnego i części pływających; w zbiorniku zagęszczacza 
fermentera zabudowa zgarniacza części pływających wraz z lejem spustowym oraz instalacji 
do gaszenia piany wodą wodociągową, przebudowa komory KOW   

6.1 Pompownia osadu wstępnego POW,  

Poziom posadowienia pompowni POW: 

Poziom posadowienia pompowni przyjęto z uwzględnieniem możliwości ssawnych pomp. Zgodnie z 
informacją od producenta dolny poziom wyłączania pomp musi się znajdować 20-30 cm powyżej osi 
pomp. Dolny poziom wyłączania pomp przyjęto analogiczny jak istniejącej pompowni osadu tj 196,65 
mnpm. (został on przedstawiony na rysunku pompowni). 
 

Stan istniejący:  

Obecnie osad wstępny z osadnika OWS spuszczany jest grawitacyjnie do istniejącej pompowni osadu 
wstępnego. Istniejąca pompownia ma formę mokrej komory czerpalnej z zainstalowanymi w niej pompami 
zatapialnymi: osadu wstępnego, osadu wstępnego zagęszczonego.  
 
Stan projektowany:  
Zostanie  wybudowana nowa pompownia POW (połączona z pompownia PCP2). . Pompownia 
dwupoziomowa z pompami suchostojącymi.  
Pompownia zostanie zlokalizowana obok istniejącego zagęszczacza fermentera.  
Pompownia będzie pełnić funkcję transportu:  
- osadu wstępnego zagęszczonego z zagęszczacza/fermentera do OBF.  
 
W pompowni będą zainstalowane dwie pompy z maceratorami posadowione na fundamencie. 
Wydajność pompy osadu zagęszczonego 50 m3/h. 
 
Pompownia POW zostanie wyposażona w dwa rozdrabniacze frezowe, dwie pompy rotacyjne 
suchostojące i pompę do odwadniania posadzki. Pompy będa pracować naprzemiennie. 
Na rurociągach przed każdym maceratorem i za każdą pompą zostaną zamontowane zasuwy nożowe. z 
nożami ze stali kwasoodpornej oraz korpusami z żeliwa sferoidalnego.  
Rozdrabniacze frezowe o szerokości frezów 5±1mm będą zabudowane po stronie ssącej układu pomp. 
Wnętrze obudowy rozdrabniacza wyłożone osiowymi elementami ochronnymi. Uszczelnienie 
mechaniczne oraz frezy będą możliwe do wymiany bez demontażu napędu i rurociągu.  
Pompy będą zasilane poprzez przemienniki częstotliwości (każda pompa własny). Do montażu armatury i 
urządzeń zostaną zastosowane połączenia elastyczne z wykorzystaniem kompensatorów oraz wstawek 
montażowych.  
Przy stanowiskach pomp zostaną  zabudowane odwodnienia liniowe, umożliwiające odprowadzenie 
odcieku do rząpia pompy odwodnień, skąd zostaną skierowane do kanalizacji.  
Sterowanie pompami i rozdrabniaczami frezowymi zostaną wykonane jako automatyczne, zdalne ręczne 
oraz lokalne.  
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Wyłączniki bezpieczeństwa, skrzynki sterowania lokalnego zostaną zabudowane obok urządzeń. Układy 
sterowania zostaną zamontowane w rozdzielni na poziomie „0”, wyposażonej w kontrolę pracy urządzeń, 
kontrolę napełniania zbiorników i spustu wody.  
System będzie mieć możliwość pracy nawrotnej rozdrabniaczy oraz blokadę wyłączającą pompy przy 
nieczynnym rozdrabniaczu.  
Wszystkie zasuwy operacyjne z napędem elektrycznym. Instalacja będzie wyposażona  w 
elektromagnetyczne przepływomierze, włączone w układ SCADA. Wydajność pompy osadu 
zagęszczonego 50 m3/h.  
Trzpienie zasuw zostaną przedłużone do poziomu umożliwiającego ich obsługę z poziomu zero w 
pompowni. Napędy elektryczne zasuw zostaną umieszczone na poziomie zero pompowni. Kolumny 
zasuw wykonane ze stali nierdzewnej.  
Odcieki z pompowni usuwane za pomocą pompy zainstalowanej na stałe w rząpiu.  
Na rurociągach zostaną  zabudowane kompensatory, umożliwiające łatwy demontaż urządzeń i armatury.  
Rurociągi w obrębie pompowni zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.  
Po obu stronach zasuw odcinających na kolektorach ssących i odcinających pomp zostaną wykonane 
króćce przyłączeniowe wody płuczącej z zaworami odcinającymi i złączką hydrantową Ø52. Identyczne 
króćce wykonane będą po stronie tłocznej pomp, przy czym króciec na stronie tłocznej wykonany do dołu 
– co pozwoli również na spust rurociągów wężem do kanalizacji. Przyłącze wodociągowe do budynku 
pompowni wykonane z rur PE Ø50 SDR 11 i wyposażone w zawór antyskażeniowy.  
Budowa pompowni będzie prowadzona na czynnej instalacji. Wszelkie prace wykonywane będa w 
sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Kierownictwem Oczyszczalni.  

Geometryczna wysokość podnoszenia pomp oraz długość rurociągu tłocznego 

rurociąg ssawny będzie bezpośrednio podłączony do zagęszczacza fermentera. Będzie on sie składał z 
dwóch średnic istniejącej DN300mm oraz projektowanej Dn160 PE. 

poziom minimalny w zagęszczaczu fermenterze - 196,65 [mnpm] (Przyjęto minimalny poziom jaki mógł 
wystąpić w istniejącej pompowni osadu) 

poziom maksymalny w zagęszczaczu fermenterze - 201,70 [mnpm] (Przyjęto maksymalny poziom jaki 
mógł wystąpić w istniejącej pompowni osadu) 

rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego (poziom zwierciadła (osadów) w otwartych basenach 
fermentacyjnych)- rzędna w otwartym basenie fermentacyjnym (wg dokumentacji archiwalnej) 

 - 208,10 [mnpm] 

Rurociąg tłoczny pompy będzie włączony do istniejącego  rurociągu tłocznego przetłaczającego osady do 
otwartych basenów fermentacyjnych. 

Parametry pomp i maceratorów: 

 Q=50m3/h - 2 sztuki (1P + 1R) 

 medium osad 

 Moc silnika 7,5 kW (4,0 kW) 

 Waga agregatów, zarówno pomp jak i maceratorów,  to ok. 450 kg (1sztuka). 
 
Projektowane rurociągi : 
- rurociągi DN150mm, (dla wydajności pomp 50m3/h;- V=0,9m/s) ssawne i tłoczne  w pompowni, stal 
kwasodoporna.   
 
Rurociąg ssawny: 
- rurociąg ssawny pomp odprowadzający wstępnie zagęszczony osad z zagęszczacza / fermentera do 
pomp w projektowanej pompowni POW;  
o średnicy Dn160 PE (dla wydajności pomp 50m3/h;- V=0,9m/s),  
Rurociąg ssawny Dn160 PE zostanie połączony z istniejącym rurociągiem grawitacyjnym DN300 
(istniejący rurociąg odprowadzający osad do pompowni). Rurociąg będzie pełnił role ssawy pomp. 
długośc rurociągu około 17,6m pomiędzy zagęszczaczem fermenterem a pompownią POW.  
Na rurociągu ssawnym wykonana zostanie studnia czyszczakowa. 
Rurociąg tłoczny: 
- rurociąg tłoczny z POW do istniejącej rurociągu, (włączenie do istniejącego rurociągu tłocznego   
o średnicy Dn160 PE (dla wydajności pomp 50m3/h;- V=0,9m/s) 
 

Na rurociągach zostaną zabudowane zasuwy odcinające oraz zawory zwrotne kulowe. Na rurociągu 
tłocznym zostanie zabudowany przepływomierz DN125mm (dla wydajności pomp 50m3/h;- V=1,2m/s) 
 

Wytyczne  branża instalacyjna, konstrukcyjna  
Pompownia dwupoziomowa w konstrukcji żelbetowej z betonu o właściwościach nie gorszych niż C25/30, 
z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną (sprzężoną z wyłącznikiem oświetlenia), oświetleniem i 
ogrzewaniem, oraz instalacją zasilania i AKPiA.  
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Górna część pompowni w konstrukcji lekkiej. 
Pompownia wyposażona w zejście do hali pomp w postaci schodów ażurowych. Schody, pomosty, 
przykrycia otworów montażowych wykonane ze stali nierdzewnej. W  stropie hali pomp zostaną 
wykonane otwory umożliwiające demontaż pomp i rozdrabniaczy. Na stropie górnego poziomu zostanie 
zabudowany układ transportowy umożliwiający wydostanie urządzenia z hali pomp na poziom „0”. 
Elementy konstrukcyjne wykonane co najmniej jako ocynkowane. Z uwagi na obecność osadów (przy 
konserwacji i remontach) zostanie wykonana instalacja wodociągową oraz kanalizacja sanitarna, zostanie 
wykonane odwodnienie liniowe przy pompach i rozdrabniaczach z rząpiem i pompą odwadniającą. 
Ponadto w pompowni znajdować się będzie umywalka i przyłącze do węża Ø 52 na dolnym poziomie.  
 
Parametry urządzeń: 
a) Macerator frezowy powinien spełniać następujące wymagania:  
Macerator frezowy będzie zbudowany w oparciu o dwa przeciwbieżnie obracające się ze zróżnicowaną 
prędkością obrotową wały.  
Budowa rozdrabniacza będzie umożliwiać "zaciągnięcie" medium, a obracające się ze zróżnicowaną 
prędkością wały pozwolą uzyskać wysoki efekt rozrobienia części stałych znajdujących się w osadzie 
uniemożliwiając zablokowanie medium w urządzeniu.  
Konstrukcja urządzenia będzie umożliwiać wymianę pojedynczego frezu.  
 

Materiały i parametry:  

 korpus - żeliwo szare GG-25 lub lepsze,  

 frezy – min. stal narzędziowa hartowana 1.7218,  

 ilość – 2 szt.  

 frezy o maksymalnej szerokości 5±1mm,  

 uszczelnienie mechaniczne bez systemu ciśnieniowego,  

 wydajność min. 80 m3/h dla jednej sztuki dla obr. nie większych niż 140 min-1  
 

Wyposażenie dodatkowe  
Szafka sterownicza z układem elektronicznego autorewersu, który w przypadku zablokowania 
rozdrabniacza odwraca obroty silnika w celu odblokowania, a po nieskutecznych próbach odstawia napęd 
i włącza alarm.  
Szafka do montażu na ścianie górnego poziomu. 
  
b) Wyporowe pompy rotacyjne  
Wyporowe pompy rotacyjne oraz rozdrabniacz frezowy będą pochodzić od jednego producenta.  
 
Konstrukcja pomp wyporowych będzie pozwalać na szybki i łatwy dostęp do ich wnętrza, umożliwiający 
wymianę wszystkich elementów roboczych bez konieczności demontażu urządzenia lub rurociągów.  
Wyporowa pompa rotacyjna będzie składać się z korpusu części pompowej, wewnątrz którego obracają 
się w przeciwnych kierunkach tłoki co najmniej trójskrzydłowe, w wyniku czego następuje 
przemieszczenie porcji osadu między ściankami obudowy, a tłokami od króćca ssawnego do króćca 
tłocznego. Wykonany jako jednoczęściowy odlew korpus pompy zaopatrzony będzie w wymienne wkładki 
na obwodzie oraz na płytach czołowych ze stali utwardzonej oraz w szybko demontowalną pokrywę 
czołową pozwalającą na dostęp do wnętrza pompy i do tłoków.  
Tłoki rotora o geometrii śrubowej.  
Wewnętrzne rdzenie tłoków rotacyjnych będą odseparowane od pompowanego medium. O-ringi będą 
uniemożliwiać kontakt osadu z wewnętrznym rdzeniem tłoka oraz z rdzeniem wału - co będzie 
zapobiegać korozji i da możliwość łatwego demontażu tłoka z wału. Wał tłoka będzie ułożyskowany 
jednostronnie i będzie przechodzić przez korpus pompy z komorą smarującą - zabezpieczającą.  
 

Materiały i parametry:  

 korpus pompy - żeliwo szare GG-25 lub lepsze, wraz z wkładkami osiowymi i obwodowymi 
gwarantującymi całkowite wyłożenie korpusu,  

 tłoki min. 3-skrzydłowe śrubowe,  

 ilość 2 szt.,  

 wydajność co najmniej 50 m3/h przy obr. 250 min-1 w warunkach rzeczywistych (różnica 
poziomów ok.10m),  

 silnik min. 7,5 kW.  
Wyposażenie dodatkowe  

 elektroniczny przetwornik ciśnienia na tłoczeniu do wyłączenia pompy przy nadmiernym wzroście 
ciśnienia.  

6.2 Pompownia części pływających PCP 

Pompownia części pływających PCP składać się będzie z dwóch pompowni: PCP1 i PCP2.  



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 53 - 

Pompownia PCP1 zostanie  wykonana jako obiekt nowy, mający za zadanie przepompowanie części 
pływających z piaskownika PIA i osadnika wstępnego OWS do PCP2.  

Nadmienia się, że idea wykonania pompowni PCP1;- zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia. 

PCP1 
Pompownia PCP1 zostanie wykonana jako suchostojącą, ze zbiornikiem o pojemności nie mniejszej niż 4 
m3, wyposażona w 1 pompę z maceratorem, która będzie pompowała tłuszcze i części pływające ze 
zbiornika w PCP1 do pompowni PCP2. Do zbiornika pompowni PCP1 będą doprowadzone grawitacyjnie 
tłuszcze i części pływające z piaskownika oraz z osadnika wstępnego.  
Wszystkie zasuwy operacyjne z napędem elektrycznym. Instalacja wyposażona w elektromagnetyczny 
przepływomierz, włączony w układ SCADA. Wydajność pompy części pływających 50 m3/h.  
Trzpienie zasuw będą przedłużone do poziomu umożliwiającego ich obsługę z poziomu zero w 
pompowni. Napędy elektryczne zasuw będą umieszczone na poziomie zero pompowni. Kolumny zasuw 
wykonane ze stali nierdzewnej.  
Po obu stronach zasuw odcinających na kolektorach ssących i odcinających pomp zostaną    
wykonane króćce przyłączeniowe wody płuczącej z zaworami odcinającymi i złączką hydrantową Ø52. 
Identyczne króćce wykonane po stronie tłocznej pomp, przy czym króciec pomiędzy pompą a zasuwą 
tłoczną wykonany od dołu – co pozwoli również na spust rurociągów wężem do kanalizacji. 
Rurociągi w obrębie pompowni wykonane ze stali nierdzewnej.  

Projektowane rurociągi armatura:  

Doprowadzające zewnętrzne tłuszcz i części pływające: 
- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z budynku z piaskownikami do PCP1; Dn63, PE100, SDR17 PN10, 
(Dw55,4) (dla pompy tłuszczu o wydajności Q=6m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 0,83 m/s) 
nie zakłada się równoczesności pracy wszystkich pomp tłuszczu.   
- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z osadnika wstępnego do PCP1;- Dn125 PE100, SDR17, PN10 
(Dw110,2mm) (dla pompy zainstalowanej w osadniku o wydajności Q=36 m3/h;- prędkość w rurociągu 
wyniesie V= 1,05 m/s) 
- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z pompowni PCP1 do pompowni PCP2 (zostanie wybudowana studnia 
czyszczakowa w ciągu rurociągu). Dn160 PE100, SDR17, Dw 141mm;- dla Q=50 m3/h;- prędkość w 
rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s) 

W związku z  budową pompowni oostanie przełożony istniejący kanał sanitarny 150mm kolidujący z 
budynkiem pompowni.  
 
Zbiornik czerpalny 
Ze zbiornika o pojemności 4m3, zostanie wykonany kanał odpływowy do kanalizacji Dn160 PE, na którym 
zostanie zainstalowana zasuwa nożowa z napędem elektrycznym (otwórz /zamknij) umożliwiającym spust 
cieczy pod zebranym tłuszczem do kanalizacji.  W zbiorniku pompowni zostanie zainstalowane 
mieszadło. 
 
Wewnątrz pompowni: 
Zakłada się wykonanie rurociągów tłocznych i ssawnych o średnicy DN150mm ze stali nierdzewnej, dla 
Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s. Na rurociągu tłocznym  zostaną zainstalowane 
zawory zwrotne oraz zasuwy docinające DN150mm. Na rurociągu tłocznym zostanie zainstalowany 
przepływomierz DN125mm, Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 1,20 m/s 

Belka z wciągnikiem :  
Na górnym poziomie zostanie zainstalowana belka z wciągnikiem   
Waga agregatów, zarówno pomp jak i maceratorów,  to ok. 450 kg (1sztuka). 
 

wytyczne branża instalacyjna, konstrukcyjna, AKPiA  
Pompownia zostanie wykonana jako dwupoziomowa w konstrukcji żelbetowej z betonu o właściwościach 
nie gorszych niż C25/30, z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną (sprzężoną z wyłącznikiem 
oświetlenia), oświetleniem i ogrzewaniem, oraz instalacją zasilania i AKPiA. W pompowni zostaną 
wykonane zejście do hali pomp w postaci schodów ażurowych. Schody, pomosty, przykrycia otworów 
montażowych wykonać ze stali nierdzewnej (dopuszcza się zastosowanie aluminium). W stropie hali 
pomp zostaną wykonane otwory umożliwiające demontaż pomp i rozdrabniaczy. Na stropie górnego 
poziomu zostanie zabudowany układ transportowy umożliwiający wydostanie urządzeń z hali pomp na 
poziom „0”. Elementy konstrukcyjne wykonane co najmniej jako ocynkowane. Zostaną wykonane 
instalacje wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej, oraz odwodnienie liniowe przy pompach i 
rozdrabniaczach z rząpiem i pompą odwadniającą, umywalka i przyłącze do węża Ø 52 na dolnym 
poziomie.  
Odcieki z pompowni będą usuwane za pomocą pompy zainstalowanej na stałe w rząpiu.  
Zostanie wykonane przyłącze wodociągowe do budynku pompowni z rur PE Ø50 SDR 11 wyposażone w 
zawór antyskażeniowy.  
 

PCP2 
Istniejącą pompownia osadu wstępnego zostanie zaadaptowana na zbiornik czerpalny pompowni PCP2.  
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Pompownia ta Bedzie pełnić funkcję:  
- transportu tłuszczy z PCP1 oraz tłuszczy z zagęszczacza/fermentera do OBF2;  
- transportu tłuszczy z PCP2 do zagęszczacza/fermentera;  
- recylkulacji i rozdrabniania miedzy komorami PCP2.  
Pompownia PCP2 będzie wyposażona:  
- w pompę transportu tłuszczy z PCP2 oraz tłuszczy z zagęszczacza/fermentera do OBF2;  
- w pompę transportu tłuszczy z PCP2 do zagęszczacza/fermentera;  
- w pompę recyrkulacji pomiędzy dwoma komorami pompowni PCP2, z maceratorem w celu 
rozdrobnienia tłuszczy na drobną frakcję.  
 

Pompownia PCP2 zostanie wyposażona w rozdrabniacz frezowy współpracujący z pompą recylkulacji, 
dwie pompy rotacyjne suchostojące i pompę do odwadniania posadzki. Na rurociągach przed 
maceratorem i za każdą pompą zostaną zainstalowane zasuwy nożowe z nożami ze stali kwasoodpornej 
oraz korpusami z żeliwa sferoidalnego.   
Rozdrabniacz frezowy o szerokości frezów 5±1mm będzie zabudowany po stronie ssącej pompy. 
Wnętrze obudowy rozdrabniacza wyłożone osiowymi elementami ochronnymi. Uszczelnienie 
mechaniczne oraz frezy będą możliwe do wymiany bez demontażu napędu i rurociągu.  
Pompy będą zasilane poprzez przemienniki częstotliwości (każda pompa własny). Do montażu 
przepływomierzy, armatury i urządzeń będą stosowane połączenia elastyczne z wykorzystaniem 
kompensatorów.  
Wszystkie zasuwy operacyjne będą wyposażone w napęd elektryczny. 
 Instalacja wyposażona w elektromagnetyczne przepływomierze, włączone w układ SCADA.  
Trzpienie zasuw przedłużone do poziomu umożliwiającego ich obsługę z poziomu zero w pompowni. 
Napędy elektryczne zasuw zostaną umieszczone na poziomie zero pompowni. Kolumny zasuw wykonane 
ze stali nierdzewnej.  
Na rurociągach zostaną zainstalowane kompensatory, umożliwiające łatwy demontaż urządzeń i 
armatury.  
Rurociągi w obrębie pompowni wykonane ze stali nierdzewnej.  
Po obu stronach zasuw odcinających na kolektorach ssących i odcinających pomp zostaną wykonane 
króćce przyłączeniowe wody płuczącej z zaworami odcinającymi i złączką hydrantową Ø52. Identyczne 
króćce wykonane będą  po stronie tłocznej pomp, przy czym króciec pomiędzy pompą a zasuwą tłoczną 
należy wykonać od dołu – co pozwoli również na spust rurociągów wężem do kanalizacji. 

Pracować może jednocześnie tylko jedna pompa lub pompa z  maceratorem;- pompy posiadają wspólny 
rurociąg ssawny. 

Projektowane rurociągi:  
- Rurociąg grawitacyjny z zagęszczacza / fermentera do zbiornika czerpalnego PCP2; Dn250, PE100, 
SDR17 (Dw220,4mm)  
Rurociąg zostanie ułożony pod powierzchnią drogi ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie tłuszczy 
do zbiornika czerpalnego pompowni PCP2.   
- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z PCP2 do OBF2 (na rurociągu zostanie wykonana  studnia 
czyszczakowa); Dn160 PE100, SDR17, Dw 141mm dla Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 
0,90 m/s;- wpięcie projektowanego rurociągu do istniejącego rurociągu tłocznego.  
- Rurociąg tłoczny ciśnieniowy z PCP2 do zagęszczacza/ fermentera Dn160 PE100, SDR17, Dw 141mm 
dla Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s (poprzez wpięcie do istniejącego rurociągu 
pomiędzy istniejącą POW a zagęszczaczem/fermenterem).  

Rurociągi Wewnątrz pompowni: 
Zakłada się wykonanie rurociągów tłocznych i ssawnych o średnicy DN150mm ze stali nierdzewnej, dla 
Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 0,90 m/s. Na rurociągu tłocznym  zostaną zainstalowane 
zawory zwrotne oraz zasuwy docinające DN150mm. Na rurociągach tłocznych zostaną zainstalowane 
przepływomierze DN125mm, Q=50 m3/h;- prędkość w rurociągu wyniesie V= 1,20 m/s 

Belka z wciągnikiem :  
Na górnym poziomie zostanie zainstalowana belka z wciągnikiem   
Waga agregatów, zarówno pomp jak i maceratorów,  to ok. 450 kg (1sztuka). 

Zbiornik czerpalny pompowni: 
Na zbiornik czerpalny pompowni zostanie zaadaptowana istniejąca pompownia osadu. 
W związku z  powyższym w pompowni zostanie rozebrana ściana przedzielająca pompownię na dwie 
części, oraz zostanie zlikwidowana studnia z armaturą. 
Dno zbiornika zostanie wyprofilowane w sposób umożliwiający odbiór części pływających od dołu.   
 
wytyczne  branża instalacyjna, konstrukcyjna, AKPiA  
Przy stanowiskach pomp zostaną wykonane odwodnienia liniowe, umożliwiające odprowadzenie odcieku 
do rząpia pompy odwodnień, skąd zostaną skierowane do kanalizacji.  
Sterowanie pompami i rozdrabniaczami frezowymi zostanie wykonane jako automatyczne, zdalne ręczne 
oraz lokalne.  
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Wyłączniki bezpieczeństwa, skrzynki sterowania lokalnego zostaną zabudowane obok urządzeń. Układy 
sterowania zainstalowane w rozdzielni na poziomie „0”, wyposażonej w kontrolę pracy urządzeń, kontrolę 
napełniania zbiorników i spustu wody. System będzie zapewniać możliwość pracy nawrotnej 
rozdrabniaczy oraz blokadę wyłączającą pompy przy nieczynnym rozdrabniaczu.  
Pompownię będzie wykonana jako dwupoziomowa w konstrukcji żelbetowej z betonu o właściwościach 
nie gorszych niż C25/30, z wentylacją grawitacyjną i mechaniczną (sprzężoną z wyłącznikiem 
oświetlenia), oświetleniem i ogrzewaniem, oraz instalacją zasilania i AKPiA  
(Istniejąca przepompownia POW będzie wykorzystana jako zbiornik projektowanej pompowni PCP2) 
Pompownia PCP2 oraz pompownia POW będą wykonane jako jeden obiekt. Zejście do hali pomp za 
pomocą schodów ażurowych. Schody, pomosty, przykrycia otworów montażowych wykonane ze stali 
nierdzewnej. W stropie hali pomp wykonane otwory umożliwiające demontaż pomp i rozdrabniaczy. Na 
stropie górnego poziomu zabudowany zostanie układ transportowy (wciągniki, żurawie) umożliwiający 
wydostanie urządzenia z hali pomp na poziom „0”. Elementy konstrukcyjne wykonane co najmniej jako 
ocynkowane.  
Zostanie wykonana instalacja wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna, a także  odwodnienie liniowe przy 
pompach i rozdrabniaczach z rząpiem i pompą odwadniającą, umywalka i przyłącze do węża Ø 52 na 
dolnym poziomie.  
Odcieki z pompowni będą usuwane za pomocą pompy zainstalowanej na stałe w rząpiu.  
Przyłącze wodociągowe do budynku pompowni z rur PE Ø50 SDR 11 i wyposażone w zawór 
antyskażeniowy.  
 
Parametry urządzeń 
a) Macerator frezowy  
Macerator frezowy zbudowany w oparciu o dwa przeciwbieżnie obracające się ze zróżnicowaną 
prędkością obrotową wały.  
Budowa rozdrabniacza zapewni "zaciągnięcie" medium, a obracające się ze zróżnicowaną prędkością 
wały pozwolą uzyskać wysoki efekt rozrobienia części stałych znajdujących się w osadzie 
uniemożliwiające zablokowanie medium w urządzeniu.  
Konstrukcja urządzenia musi umożliwiać wymianę pojedynczego frezu.  
 

Materiały i parametry:  

  korpus - żeliwo szare GG-25 lub lepsze,  

 frezy – min. stal narzędziowa hartowana 1.7218,  

 frezy o maksymalnej szerokości 5±1mm,  

 uszczelnienie mechaniczne bez systemu ciśnieniowego,  

 wydajność min. 80 m3/h dla jednej sztuki dla obr. nie większych niż 140 min-1  
 
Wyposażenie dodatkowe  
Szafka sterownicza z układem elektronicznego autorewersu, który w przypadku zablokowania 
rozdrabniacza odwraca obroty silnika w celu odblokowania, a po nieskutecznych próbach odstawia napęd 
i włącza alarm. Szafka do montażu na ścianie górnego poziomu.  
 
b) Wyporowe pompy rotacyjne  
Wyporowe pompy rotacyjne oraz rozdrabniacz frezowy będą pochodzić od jednego producenta.  
 
Budowa i wymagane cechy użytkowe  
Konstrukcja pomp wyporowych będzie zapewniać szybki i łatwy dostęp do ich wnętrza, umożliwiający 
wymianę wszystkich elementów roboczych bez konieczności demontażu urządzenia lub rurociągów.  
Wyporowa pompa rotacyjna będzie składać się z korpusu części pompowej, wewnątrz którego obracają 
się w przeciwnych kierunkach tłoki co najmniej trójskrzydłowe, w wyniku czego następuje 
przemieszczenie porcji osadu między ściankami obudowy, a tłokami od króćca ssawnego do króćca 
tłocznego. Wykonany jako jednoczęściowy odlew korpus pompy zaopatrzony bedzie w wymienne wkładki 
na obwodzie oraz na płytach czołowych ze stali utwardzonej oraz w szybko demontowalną pokrywę 
czołową pozwalającą na dostęp do wnętrza pompy i do tłoków.  
Tłoki rotora o geometrii śrubowej.  
Wewnętrzne rdzenie tłoków rotacyjnych powinny będą odseparowane od pompowanego medium. O-ringi 
będą uniemożliwiać kontakt osadu z wewnętrznym rdzeniem tłoka oraz z rdzeniem wału - co zapobiega 
korozji i daje możliwość łatwego demontażu tłoka z wału. Wał tłoka będzie ułożyskowany jednostronnie i 
będzie przechodzić przez korpus pompy z komorą smarującą - zabezpieczającą. Pompa oraz 
motoreduktor będą  połączone elastycznym sprzęgłem. Całość opisanego zespołu będzie znajdować się 
na ramie konstrukcyjnej.  
 

Materiały i parametry:  

 korpus pompy - żeliwo szare GG-25 lub lepsze, wraz z wkładkami osiowymi i obwodowymi 
gwarantującymi całkowite wyłożenie korpusu,  
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 tłoki min. 3-skrzydłowe śrubowe,  

 ilość 3 szt.,  

 wydajność co najmniej 50 m3/h przy obr. 250 min-1 w warunkach rzeczywistych (różnica 
poziomów ok.10m),  

 silnik min. 7,5 kW.  

Wyposażenie dodatkowe  

 elektroniczny przetwornik ciśnienia na tłoczeniu do wyłączenia pompy przy nadmiernym wzroście 
ciśnienia.  

6.3 Zagęszczacz fermenter 

Zagęszczacz/fermenter zostanie wyposażony w nowy zgarniacz wraz z lejem spustowym. Dodatkowo w 
obiekcie zostanie zainstalowany (ruszt) do gaszenia piany wodą wodociągową.  

6.4 Komora KOW,  

Komora KOW 
Nadmienia się, że brak jest dokumentacji archiwalnej dla obiektu.    
W komorze KOW przy osadniku wstępnym zostanie wykonana instalacja tłoczna (z rur kwasoodpornych) 
osadu wstępnego z KOW do zagęszczacza/fermentera. Instalację ta zostanie wyposażona w dwie pompy 
wirowe, radarowy czujnik poziomu oraz przepływomierz elektromagnetyczny, włączone w układ SCADA, 
a także w zasuwę odcinającą KOW od osadnika. 
W związku z powyższym istniejąca komora KOW zostanie przebudowana. Zostanie wykonane nowa płyta 
żelbetowa przykrywająca komorę. 
Przebudowa KOW przeprowadzona zostanie w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie zabiegów 
eksploatacyjnych (m.in. zostanie zamontowany żurawik ze stali nierdzewnej, właz rewizyjny dla pomp i 1 
właz dla obsługi - wszystkie włazy wykonane ze stali nierdzewnej).  
 
Rurociągi tłoczne: 
- zewnętrzny do zagęszczacza Dn200, PE100, SDR17 (Dw 176,2mm);- (dla Q=80m3/h;- V=0,90m/s) 
- w pompowni DN150mm, ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301, chemicznie pasywowanej.  
 (dla Q=80m3/h;- V=1,20 m/s) 

Geometryczna wysokość podnoszenia pomp oraz długość rurociągu tłocznego 

poziom minimalny w zbiorniku pompowni - brak możliwości określenia z uwagi na wypełnienie osadem  
[mnpm] (zostanie określony w trakcie realizacji po opróżnieniu komory) 

poziom minimalny w zbiorniku pompowni - brak możliwości określenia z uwagi na wypełnienie osadem  
[mnpm] (zostanie określony w trakcie realizacji po opróżnieniu komory) 

rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego (korona zbiornika zagęszczacza fermentera) - 202,80 
[mnpm]  - rzędna osi rurociągu tłocznego na koronie zagęszczacza 202,90 mnpm  

Hgmin = brak możliwości określenia z uwagi na wypełnienie osadem  [mnpm] (zostanie określona w trakcie 
realizacji po opróżnieniu komory)  

Hgmax = brak możliwości określenia z uwagi na wypęlnienie osadem  [mnpm] (zostanie określona w trakcie 
realizacji po opróżnieniu komory) 

długość rurociągu tłocznego Dn200mm, PE100, SDR17 (Dw 176,2 mm) od studni z przepływomierzem 

L = 32,5m, długość rurociągu DN150mm w pompowni L= 5,7 m,   

łączna długość  rurociągu tłocznego : L = 32,5m + 5,7m = 38,2 m 

Parametry pomp: 

 Q=80m3/h - 2sztuki (1P + 1R) 

 medium osad 

 Moc silnika 5,50 kW 

 Masa 160 kg 
Żurawik 
Nad pompami zostanie wykonany żurawik udźwig 200 kg 
 
Wytyczne  branża instalacyjna, konstrukcyjna  
Zostanie  przeprowadzona renowacja i zabezpieczenie konstrukcji betonowej KOW za pomocą 
elastomerów. Dno komory będzie wyprofilowane w kierunku projektowanych pomp.  Na projektowanym 
rurociągu zostanie  wybudowana studzienka czyszczakowa. Zostanie wykonana nowa płyta żelbetowa 
przykrycie komory.  
Parametry pomp: 
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Pompy w KOW o wydajności min. 80 m3/h dostosowane do pompowania osadów, wyposażone w 
podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową, czujnikiem przecieków oraz czujnikiem 
temperatury uzwojenia silnika. Prześwit wirnika min. 60 mm.  
 

7. Budowa zbiornika defosfatacji wraz z armaturą, rurociągami i instalacją chemicznego 
strącania fosforu, oraz pompownią filtratu 

7.1 Zbiornik defosfatacji 

Obok OBF (otwartych basenów filtracyjnych) zostanie wybudowany nowy zbiornik defosfatacji wraz z 
armaturą, rurociągami i instalacją chemicznego strącania fosforu z odcieków pochodzących ze stacji 
odwadniania osadu oraz wód nadosadowych z OBF.  

Ze zbiornika defosfatacji osad zawierający strącony fosfor zostanie skierowany do OBF rurociągiem 
tłocznym poprzez komorę znajdującą się obok projektowanego zbiornika, (wpięcie do istniejącego 
rurociągu tłocznego), natomiast sklarowana ciecz na początek układu technologicznego oczyszczalni 
ścieków, włączenie do kanalizacji wewnątrzzakładowej.  

Zbiornik defosfatacji;-   podziemny, szczelny zbiornik żelbetowy, o średnicy D=7,0m, oraz pojemności 
Vczynna=100m3,  

h czynna zbiornika = 2,60 m 
V = 3,52 x 3,14 x 2,60m  ~  100 m3 
 

Zbiornik dostosowany do procesu technologicznego (umożliwiającego zapewnienie przyjęcia odcieków z 
wirówek i zagęszczaczy, wody nadosadowej z OBF i umożliwiający przeprowadzenie procesu defosfatacji 
w cyklu dobowym), z betonu klasy C35/45, zabezpieczony powłoką elastomerową, zbrojonego stalą A-
IIIN, mrozoodporny i ze spodem stożkowym niesymetrycznym wyprofilowanym w kierunku pompy 
zatapialnej.  
Bilans dopływów do zbiornika defosfatacji:  

 wirówki 12h x 20m3=240 m3/d, 

 zagęszczacze 24h x 30m3=720m3/d,  

 wody nadosadowe z OBF 12h x 20m3=240m3/d, 
Dno zbiornika wykonane ze spadkiem 25% w kierunku pomp. Zbiornik przykryty płytą żelbetową i 
wyposażony w trzy włazy technologiczne wykonane ze stali nierdzewnej, ryflowanej dla montażu 2 pomp, 
mieszadła i miernika poziomu dla pomiaru warstwy osadu i cieczy nadosadowej. Dla potrzeb 
eksploatacyjnych jeden właz o wym. 1,0 x 1,0 m, w którym będzie możliwość zamontowana drabiny ze 
stali kwasoodpornej, z mechanizmem samozaciskowym, umożliwiającym zastosowanie systemu 
asekuracji przed upadkiem z wysokości. (drabina na stałe w magazynie;- w przypadku konieczności 
zejścia układ będzie umożliwiał zainstalowanie drabiny do zejścia na dno). Strop przykrywający zbiornik 
będzie wyniesiony ponad poziom terenu. Na odpływie wody nadosadowej DN150mm zasuwa sterowana 
elektrycznie włączona w układ SCADA.  
Spust, z regulowanym poziomem odpływu, , będzie umożliwiać odprowadzenie wód do kanalizacji. 

Dodatkowo zbiornik wyposażony w  grawitacyjny spust awaryjny 0,20m.  
Odpływ wody nadosadowej oraz ze spustu awaryjnego do studni zlokalizowanej obok zbiornika. 
W zbiorniku znajdować się będą dwie rury wywiewne ø 110/160 mm, montowane pod stropem i 10 cm 
nad max zwierciadłem (wentylacja zbiornika w zakresie branży instalacyjnej).   
Zagęszczony osad  z leja zbiornika odprowadzany będzie poprzez pompę zatapialną do  komory obok 
zbiornika, a ciecz nadosadowa poprzez przelew teleskopowy z napędem elektrycznym do kanalizacji. 
 
Wyposażenie technologiczne zbiornika  

 1 pompa osadu o wydajności  50 m3/h, (przetłaczająca osad ze zbiornika do OBF;- wpięcie do 
istniejącego rurociągu tłocznego w komorze obok zbiornika) 
moc silnika 4,0 kW 
ciężar pompy 149 kg 

 1 zasuwa elektryczna, na odpływie cieczy nadosadowej 

 1 miernik poziomu cieczy umożliwiający pomiar stopnia napełnienia zbiornika, poziomu 
awaryjnego i poziomu rozdziału faz: wody nadosadowej i osadu,  

 1 mieszadło,  
(1,8 kW; 920 obr/min), ciężar 47 kg 

 1 skrzynka zasilająco-sterująca z wyposażeniem umożliwiającym sterowanie automatyczne, 
zdalne i lokalne ww. urządzeniami oraz zapewniające włączenie układu technologicznego do 
nadrzędnego systemu SCADA na oczyszczalni.  

 
Żurawiki 
Do montażu i demontażu pompy oraz mieszadła w zbiorniku przewidziano żurawik. (Żurawik wykonany 
zgodnie z obowiązującymi standardami w oczyszczalni ścieków w Bełchatowie). 
Uwaga dla wyciągania mieszadeł w zbiorniku defosfatacji, oraz zbiornikach uśredniających przewiduje się 
jeden żurawik o udźwigu 100 kg. Przy zbiornikach będą znajdowały się gniazda, umożliwiające montaż 
żurawia.  



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 58 - 

Ciężary mieszadeł: 
- zbiornik defosfatacji - 47 kg 
- zbiornik uśredniający (osady) - 34 kg 
Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium ściekami i osadem oraz żurawik wykonane ze 
stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji zanurzeniowej.  
 
Studnia z armaturą 
Obok zbiornika zostanie posadowiona studnia żelbetowa o średnicy 1,5m, w której znajdować się będzie 
armatura;- zawór zwrotny oraz zasuwa odcinająca DN125mm. 

Geometryczna wysokość podnoszenia pompy osadu ze zbiornika oraz długość rurociągu tłocznego 

poziom minimalny w zbiorniku defosfatacji - 199,90 [mnpm] 

poziom maksymalny w zbiorniku defosfatacji - 197,30 [mnpm] 

rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego (poziom zwierciadła (osadów) w otwartych basenach 
fermentacyjnych)- rzędna w otwartym basenie fermentacyjnym (wg dokumentacji archiwalnej) 

 - 208,10 [mnpm] 

Rurociąg tłoczny pompy będzie włączony do istniejącego  rurociągu tłocznego przetłaczającego osady do 
otwartych basenów fermentacyjnych. 

Rurociągi tłoczne: 

Rurociąg tłoczny DN125mm w zbiorniku poza zbiornikiem Dn160 PE, na rurociągu tłocznym zawór 
zwrotny kulowy, zasuwa odcinająca DN125 mm 

Długość rurociągu tłocznego Dn160mm, PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm) oraz DN125mm stal - pomiędzy 
zbiornikiem a studnią połączeniową z istniejącym rurociągiem tłocznym -  10,0  + 4,0 = 14,0 [m] 
rurociąg połączony z istniejącym rurociągiem tłocznym, zakończonym w otwartych basenach filtracyjnych. 

Długość istniejącego rurociągu tłocznego ks250mm pomiędzy istniejącą komorą przy zbiorniku 
defosfatacji, a otwartymi basenami fermentacyjnymi (rurociąg tłoczny połączony  z dwoma basenami 
fermentacyjnymi OBF1 i OBF2).  

pomiędzy komora a OBF1 ks 250 mm(krótszy odcinek +  ~2,0m w zbiorniku) - 48,5 m + 2,0m = 50,5 m 

pomiędzy komora a OBF2 ks 250mm (dłuższy odcinek +  ~2,0m w zbiorniku) - 118,5 m +2,0m = 120,5 m 

Łączna długość najdłuższego odcinka rurociągu tłocznego wynosi: 120,5m + 14,0 = 134,5m 

Nie zakłada się jednoczesności pracy pompy osadu ze zbiornika defosfatacji z pompami przetłaczającymi 
osad istniejącym rurociągiem tłocznym ks250mm).    

Prędkości w rurociągach 

Dn160mm, PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm); Q=50 m3/h;- V = 0,90 m/s 

DN125mm stal; =50 m3/h;- V = 1,17 m/s 

istniejący ks 250 mm;- V = 0,30 m/s 

Projektowane rurociągi:  

 Rurociąg wód nadosadowych ze zbiornika do istniejącej kanalizacji zakładowej, DN150mm stal  

 Rurociąg tłoczny osadu ze zbiornika defosfatacji  do OBF; DN125mm stal - Dn160mm PE-  

Opis pracy układu: 
W miarę dopływu filtratu oraz  odcieków do pompowni filtratu, zacznie wzrastać poziom ścieków w 
pompowni filtratu. Załączenie pompy będzie zsynchronizowane z dozowaniem PIX-u do rurociągu 
tłocznego. Umożliwi to wymieszanie  Pix-u  ze ściekami przed dopływem do zbiornika defosfatacji. 
Dodatkowe mieszanie przewidziano w zbiorniku defosfatacji.   
 

7.2 Stacja PIX 

Poziomy zbiornik na PIX o pojemności ok. 30 m3, z dwoma pompkami dozującymi PIX do zbiornika 
defosfatacji oraz zbiornika Pix zlokalizowanego na terenie oczyszczalni, oraz dwie instalacje do 
dozowania preparatu. Dla zbiornika zostanie wykonana wanna bezpieczeństwa z instalacją do mycia i 
spłukiwania odprowadzanych odcieków do kanalizacji zakładowej. System sterowania zostanie włączony 
w układ SCADA.  
Stanowisko dozowania PIX będzie umożliwiać pracę zgodnie z wymogami BHP 
Dla zbiornika 30 m3 zostanie wykonana wanna, umożliwiająca z retencjonowanie Pix-u w przypadku 
rozszczelnienia zbiornika. W wannie znajdować się będzie odpływ na stałe zamknięty, umożliwiający 
spuszczenie deszczówki do kanalizacji. 
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Przyjęto wannę o wysokości 0,85m, wysokości czynnej 0,75m      
i wymiarach w świetle 4,5m x 12,0m (odjęto objętość zbiornika w środku wanny  ~9,0m3) 
Sprawdzenie objętości czynnej wanny bezpieczeństwa: 
V wanny = (4,5m x 12,0m x 0,75m) - 9,0m3  ~ 31,5 m3 

Układ drogowy obok stacji PIX-u zostanie przebudowany w  sposób umożliwiający, dojazd cysterny 
załadunkowej.   
Stacja PIX zostanie posadowiona na fundamencie żelbetowym o wymiarach 12,6m x 5,90m. Obok 
zbiornika znajdować się będzie szafka z dwoma pompkami dozującymi, oraz szafka z króćcem 
załadunkowym zbiornika.   
W miejscu odpływu z wanny odprowadzenie deszczówki wykonane zostanie obniżenie na rurociąg 
spustowy.  
Rurociągi PIXu zostaną doprowadzone w dwa miejsca: 
- do istniejącego zbiornika PIX- u zlokalizowanego an terenie oczyszczalni 
- do rurociągu tłocznego wychodzącego z pompowni filtratu (strącanie fosforu w zbiorniku defosfatacji)   
W miejscu przejść rurociągów tłocznych pod drogami rurociągi będą układne w rurach ochronnych 
stalowych.  

7.3 Pompownia filtratu 

W celu zebrania oraz przetłoczenia filtratu oraz odcieków z wirówek i zagęszczaczy przewiduje się 
wykonanie pompowni filtratu, która tłoczyć będzie ścieki technologiczne do zbiornika defosfatacji. 
Pompownia będzie wyposażona  w (1P+1R) pompy zatapialne o parametrach: 

 Wydajność 50m3/h 

 Ciężar całkowity pompy C-79 kg  

 moc silnika 2,60 kW 

 medium,- filtrat 
Pompy będą zamontowane w pompowni wykonanej z kręgów żelbetowych o średnicy 2,0m. Pompownia 
będzie wyposażona w przelew awaryjny do kanalizacji. Armatura kontrolno-pomiarowa zamontowana 
będzie w komorze okrągłej wykonanej z kręgów żelbetowych o średnicy 2,0m i wysokości 2,10m. Filtrat 
do pompowni będzie doprowadzony rurociągami Dn160 i Dn315 z PE. Do rurociągu tłocznego poza 
układem pomiarowym wtłaczany będzie koagulant w osi strugi ścieków technologicznych. Do demontażu 
pomp przewidziano żurawik. 

Żurawik: 
Żurawik o udźwigu 150 kg 
Ciężar pompy C - 79 kg  

W pompowni PF zostaną zainstalowane  
- żurawik ze stali nierdzewnej,  
- 2 włazy rewizyjne dla pomp i 1 dla obsługi  (wszystkie włazy wykonane ze stali nierdzewnej).  
Konstrukcja betonowa PF będzie zabezpieczona za pomocą elastomerów.  

Parametry pomp zainstalowanych w pompowni filtratu: 

 2 pompy zatapialne zasilające zbiornik o wydajności min. 50 m3/h w warunkach rzeczywistych,  

Geometryczna wysokość podnoszenia pomp filtratu 

poziom minimalny w pompowni - 197,08 [mnpm] 

poziom maksymalny w pompowni - 198,21 [mnpm] 

Hczynne = 198,21 - 197,08 = 1,13 m 

Vczynne = 1,13m x 1^2 x 3,14 = 3,5 m3 

rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego (wylot do zbiornika defosfatacji - wylot zatopiony) - 
maksymalny poziom w zbiorniku defosfatacji - 199,90 mnpm  

Hgmax = 199,90 mnpm - 197,08 mnpm = 2,82 m 

Hgmin = 199,90 mnpm - 198,21 mnpm = 1,69 m  

(w przypadku swobodnego wypływu do zbiornika defosfatacji obniżone zwierciadło) 

Hgmin = 199,12 mnpm - 198,21 mnpm = 0,91 m  

Rurociągi tłoczne i grawitacyjne: 

Rurociąg tłoczny DN125mm, stal nierdzewna, na rurociągu tłocznym zawór zwrotny kulowy, zasuwa 
odcinająca DN125 mm, oraz rurociąg tłoczny Dn140 PE SDR17, (Dw 131,4) na odcinku po dozowaniu 
PIX  

Prędkości w rurociągach: 

DN125mm stal; =50 m3/h;- V = 1,17 m/s 
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Długość rurociągu tłocznego DN125mm stal, Dn140PE - pomiędzy pompownią a zbiornikiem defosfatacji 
L = 6,0 (w pompowni i studni z armaturą) + 1,5 = 7,5 [m] 
Rurociąg zakończony stycznie do zbiornika defosfatacji. (ruch wirowy) 

Do pompowni filtratu będą doprowadzone rurociągi: 

 Wód nadosadowych z OBF do pompowni PF (pompowni filtratu), Dn160 PE 

Doprowadzenie wód nadosadowych, przewidziano poprzez połączenie rurociągu odpływowego z 
OBF, w istniejącej studni (na planie rzędne 200,8 / 198,31).;- wykonanie nowego odejścia do 
pompowni filtratu 

W studni w chwili obecnie znajduje sie czyszczak. w studni na odejściach poszczególnych 
rurociągów zostaną zabudowane zasuwy nożowe DN100mm - 3szt, oraz zostanie wykonany 
nowy czyszczak. odejście rurociągu do pompowni filtratu DN100mm, poza studnią Dn160PE, 
SDR17. 

 Filtratu z zagęszczaczy i odcieków z wirówek do pompowni PF; Dn315 PE  

Odprowadzenie filtratu z zagęszczaczy przeiwdziano poprzez wykonanie przepięcia z istniejącej 
studni   

8. Budowa stacji zlewnej osadów ściekowych dowożonych z oczyszczalni przydomowych; wraz 
ze zbiornikiem  

8.1 Stacja zlewna osadów ścieków dowożonych 

Zostanie wybudowana  nowa stacja zlewną obok istniejącej stacji zlewnej, umożliwiająca przyjęcie 
osadów z przydomowych oczyszczalni z rezerwową funkcją oddzielnego przyjmowania ścieków z szamb 
bezodpływowych oraz kierowanie ich w odpowiednie miejsce: osady z oczyszczalni przydomowych do 
fermentera, ścieki bytowe do kanalizacji. Algorytm sterowania pompowaniem osadu zostanie włączony  w 
algorytm zasilania fermentera. Ciąg osadowy będzie wyposażony w macerator o wydajności 100m3/h, 
zamontowany na wejściu do stacji zlewnej.  

Stacja zlewna będzie posiadać urządzenie służące do odbioru osadów i ścieków z samochodów i 
przyczep asenizacyjnych, umożliwiające określenie ilości dostarczanych nieczystości, ich gęstość, 
temperaturę, pH oraz przewodność.  
Urządzenie będzie identyfikować dostawców, rejestrować wytwórców, mierzyć i kontrolować ilość 
dostarczonych nieczystości, ich parametry, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych 
wartości blokować dalszy spust.  
 
Stacja zlewna zostanie włączona w istniejący na oczyszczalni układ SCADA wizualizujący i archiwizujący 
ww. dane. Stacja zlewna będzie wyposażona  w opomiarowaną instalację wody wodociągowej z 
zewnętrznym zaworem czerpnym oraz w zawór do ręcznego poboru prób nieczystości ciekłych.  
 
Stacje zlewna;-  kontenerowa ocieplana, z ogrzewaniem, oświetleniem i wentylacją. Ściany zewnętrzne 
wykonane ze stali trapezowej, kwasoodpornej, polerowanej; ściany wewnętrzne ze stali nierdzewnej. 
Stacja wyposażona w drzwi aluminiowe, ocieplane, przemysłową chłodziarkę ze stali nierdzewnej do 
przechowywania prób ścieków, kranik do poboru prób nieczystości.  
 
Uwaga: Zamawiający określił wymóg dla stacji zlewnych:-  wysokość króćców zrzutowych na wysokości 
40cm. 
 
W związku z lokalizacją stacji zostanie wykonane: 
- oświetlenie podjazdu,  
- rurociągi dopływowe:  

 ze stacji zlewnej osadów z przydomowych oczyszczalni do zbiornika osadu, Dn160 PVC 

 z kratek ze stanowisk zrzutu nieczystości do kanalizacji. (wg części instalacyjnej) 

 ze stacji zlewnej ścieków bytowych do kanalizacji, (wg części instalacyjnej) 
- zasilanie elektryczne dla nowych obiektów  
- teren w obrębie stacji i komory zlewnej ścieków dowożonych zostanie utwardzony nawierzchnią  
szczelną i z której zostanie wykonane odwodnienie,  
- instalacja umożliwiająca mycie wodą placu wokół stacji,  
- spadki w kierunku kratek odpływowych,  
 
Dojazd do stacji, zmiany układu drogowego: 
Dojazd, układ komunikacyjny (nośność, łuki, nawierzchnia, itp.) zostaną dostosowane do środków 
transportowych dowożących ścieki komunalne, przemysłowe i osady z oczyszczalni przydomowych,  
Nowy układ komunikacyjny będzie umożliwiał bezkolizyjny i jednoczesny zrzut nieczystości 
przemysłowych, ścieków bytowych i osadów,  
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Teren punktu zlewnego (stacje, drogi, itp.) zostanie odgrodzony od terenu oczyszczalni.  

Zostanie wykonane nowe ogrodzenie. Bramy dojazdowe i wyjazdowe przesuwne, z własnym napędem, 
sterowaną radiowo i przyciskami ze sterowni. Wjazd i wyjazd samochodu dowożącego ścieki będzie 
automatycznie sygnalizowany w sterowni. Czujniki w bramach będą zabezpieczać przed uszkodzeniem 
pojazdu przez zamykającą się bramę.  

Ogrodzenie terenu stacji zlewnych zewnętrzne i od strony oczyszczalni z paneli systemowych o 
wysokości min. 1,6m, zgrzewanych (ocynkowanych ogniowo), z drutu grubości 4mm.  

W ogrodzenie zastanie zamontowana zamykana furtka dla obsługi. 

8.2 Zbiornik uśredniający (stacja zlewna osadów) 

Zbiornik żelbetowy o pojemności 30 m3 , średnicy D=5,0m na osady z oczyszczalni przydomowych 
h czynna zbiornika = 1,55m 
V = 2,52 x 3,14 x 1,55m  ~  30 m3 
Zbiornik będzie przykryty płytą żelbetową i wyposażony w trzy włazy technologiczne wykonane ze stali 
nierdzewnej, ryflowanej dla montażu 2 pomp, mieszadła i radarowych mierników poziomu. Dla potrzeb 
eksploatacyjnych zostanie wykonany jeden właz o wym. 1,0 x 1,0 m, w którym będzie możliwość 
zamontowana drabiny ze stali kwasoodpornej, z mechanizmem samozaciskowym, umożliwiającym 
zastosowanie systemu asekuracji przed upadkiem z wysokości. (drabina na stałe w magazynie;- w 
przypadku konieczności zejścia układ będzie umożliwiał zainstalowanie drabiny do zejścia na dno 
zbiornika).  Strop przykrywający zbiornik będzie wyniesiony ponad poziom terenu.  
Zbiornik wyposażony w dwie rury wywiewne ø 110/160 mm, montowane pod stropem i 10 cm nad 
maksymalnym poziomem w zbiorniku.  
Wyposażenie technologiczne zbiornika na osady z oczyszczalni przydomowych:  

 2 pompy zatapialne, o wydajności min. 50 m3/h w warunkach rzeczywistych, (1P + 1R) 
moc silnika 2,60 kW 
masa 79 kg 
medium osad 

 1 radarowy miernik poziomu osadu,  

 1 mieszadło,  
moc silnika 1,25 kW 
masa około 35 kg 

 1 skrzynka zasilająco-sterująca z wyposażeniem umożliwiającym sterowanie automatyczne, 
zdalne i lokalne ww. urządzeniami oraz zapewniające włączenie układu technologicznego do 
nadrzędnego systemu SCADA na oczyszczalni.  

 
Żurawik 
Do montażu i demontażu ww. urządzeń zbiornik będzie wyposażony w żurawik wykonany wg standardów 
obowiązujących na oczyszczalni.  
Udźwig żurawia do wyciągania pomp: 150 kg. 
Udźwig żurawia do wyciągania mieszadła: 100 kg. 
zakłada się możliwość wykorzystania jednego żurawia do kilku obiektów (szczegóły na etapie projektu 
wykonawczego)  
Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium ściekami i osadem oraz żurawik wykonane ze 
stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości pasywacji zanurzeniowej.  
 
Studnia z armaturą 
Obok zbiornika zostanie posadowiona studnia żelbetowa o średnicy 2,0m, w której znajdować się będzie 
armatura;- zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające DN125mm. 

Projektowane rurociągi 

Rurociąg tłoczny ze zbiornika osadu do zagęszczacz fermentera,  

długość rurociągu tłocznego Dn160mm, PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm) oraz DN125mm stal - pomiędzy 
zbiornikiem a studnią rozprężną -  70,7  + 2,5 = 73,2 [m] 

Prędkości w rurociągach 

zakłada się możliwość pracy jednej pompy 1P + 1R 

Dn160mm, PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm); Q=50 m3/h;- V = 0,90 m/s 

DN125mm stal; =50 m3/h;- V = 1,17 m/s 

Geometryczna wysokość podnoszenia pomp oraz długość rurociągu tłocznego 

poziom minimalny w zbiorniku uśredniającym - 200,40 [mnpm] 

poziom maksymalny w zbiorniku uśredniającym - 201,95 [mnpm] 
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rzędna w najwyższym punkcie rurociągu tłocznego (korona zbiornika zagęszczacza fermentera) - 202,80 
[mnpm]  - rzędna osi rurociągu tłocznego na koronie zagęszczacza 202,90 mnpm  

Hgmin = 202,90 mnpm - 201,95 mnpm = 0,95 m 

Hgmax = 202,90 mnpm - 200,40 mnpm = 2,5 m  
 

9. Budowa stacji zlewnej ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym;  

9.1 Stacja zlewna ścieków przemysłowych 

Zostanie wybudowana  nowa stacja zlewna ścieków przemysłowych wraz ze zbiornikiem uśredniającym o 
pojemności czynnej Vczynna= 50m3 wraz z armaturą oraz rurociągami.  

Instalacja będzie zapewniać wstępne podczyszczenie wysoko obciążonych ścieków przemysłowych oraz 
dozowanie ich w kontrolowany sposób w odpowiednie miejsce w ciągu technologicznym.  
Miejsce włączenia zostało uzgodnione z Inwestorem, przewiduje się odprowadzanie ścieków do 
istniejącego kanału Kd160mm 
Stacja zlewna ścieków przemysłowych ze zbiornikiem uśredniającym zlokalizowana będzie w pobliżu 
istniejącej stacji zlewnej ścieków dowożonych.  
Stacja zlewna będzie umożliwiać odbiór ścieków przemysłowych z samochodów asenizacyjnych, mierzyć 
ilość dostarczonych ścieków, temperaturę, pH, przewodność oraz ChZT. Stacja zlewna będzie 
wyposażona  w opomiarowaną instalację wody wodociągowej z zewnętrznym zaworem czerpnym.  
Urządzenie będzie identyfikować dostawców, rejestrować wytwórców, mierzyć i kontrolować ilość 
dostarczonych nieczystości, ich parametry, a w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych 
wartości blokować dalszy spust. Stacja zlewna zostanie włączona w istniejący na oczyszczalni układ 
SCADA wizualizujący i archiwizujący ww. dane.  
 
Stacja zlewna wykonana jako kontenerowa ocieplana, z ogrzewaniem, oświetleniem i wentylacją. Ściany 
zewnętrzne wykonane ze stali trapezowej, kwasoodpornej, polerowanej; ściany wewnętrzne ze stali 
nierdzewnej. Stacja wyposażona w drzwi aluminiowe, ocieplane, przemysłową chłodziarkę ze stali 
nierdzewnej do przechowywania prób ścieków, kranik do poboru prób nieczystości.  
W związku z lokalizacją stacji zostanie wykonane: 
- nowe oświetlenie podjazdu,  
- rurociągi dopływowe:  

 ze stacji zlewnej ścieków przemysłowych do zbiornika ścieków przemysłowych, Dn160 PVC 

 z kratek ze stanowisk zrzutu nieczystości do kanalizacji (wg części instalacyjnej)  
 

- zasilanie elektryczne dla nowych obiektów,  
- teren w obrębie stacji i komory zlewnej ścieków dowożonych zostanie utwardzony nawierzchnią  
szczelną i z której zostanie wykonane odwodnienie,  
- instalację umożliwiającą mycie wodą placu wokół stacji,  
- spadki w kierunku kratek odpływowych,  
 
Uwaga: Zamawiający określił wymóg dla stacji zlewnych:-  wysokość króćców zrzutowych na wysokości 
40cm. 
 
Dojazd do stacji, zmiany układu drogowego: 

opisano przy stacji zlewnej osadów. 

9.2 Zbiornik uśredniający 

Zbiornik uśredniający żelbetowy Vczynna= 50m3 , o średnicy D=5,0m, (wysokość czynna h = 2,55m)  
V = 2,52 x 3,14 x 2,55m =  50 m3 
Zbiornik będzie przykryty płytą żelbetową i wyposażony w trzy włazy technologiczne wykonane ze stali 
nierdzewnej, ryflowanej dla montażu 2 pomp, strumienicy i sygnalizatorów poziomu. Dla potrzeb 
eksploatacyjnych jeden właz o wym. 1,0 x 1,0 m, w którym będzie znajdowała Dla potrzeb 
eksploatacyjnych jeden właz o wym. 1,0 x 1,0 m, w którym będzie możliwość zamontowana drabiny ze 
stali kwasoodpornej, z mechanizmem samozaciskowym, umożliwiającym zastosowanie systemu 
asekuracji przed upadkiem z wysokości. (drabina na stałe w magazynie;- w przypadku konieczności 
zejścia układ będzie umożliwiał zainstalowanie drabiny do zejścia na dno zbiornika). Strop przykrywający 
zbiornik będzie wyniesiony ponad poziom terenu.  
Zbiornik będzie wyposażony w dwie rury wywiewne ø 110/160 mm, montowane pod stropem i 10 cm nad 
maksymalnym poziomem w zbiorniku.  
Wyposażenie technologiczne zbiornika uśredniającego:  

 2 pompy zatapialne z falownikami o wydajności min. 50 m3/h przy 50Hz w warunkach 
rzeczywistych,  
moc silnika 2,60 kW 
masa 79 kg 
medium ścieki przemysłowe 
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 1 radarowy miernik poziomu cieczy,  

 1 strumienica napowietrzająco-mieszająca,  
moc silnika 1,25 kW 
masa 35 kg 

 1 skrzynka zasilająco-sterująca z wyposażeniem umożliwiającym sterowanie automatyczne, 
zdalne i lokalne ww. urządzeniami oraz zapewniające włączenie układu technologicznego do 
nadrzędnego systemu SCADA na oczyszczalni.  

Sterowanie strumienicą w trybie czasowym z edytowalną ze stacji operatorskiej wartością czasu pracy i 
postoju. Sterowanie pompami ze stacji operatorskiej w trybie ciągłym i czasowym z edycją czasów pracy i 
postoju oraz regulowaną wydajnością.  
 
Żuraw 
Do montażu i demontażu ww. urządzeń zbiornik będzie wyposażony w żurawik wykonany wg standardów 
obowiązujących na oczyszczalni. Wszystkie elementy urządzeń mające kontakt z medium ściekami i 
osadem oraz żurawik wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4301/1.4307 poddanej w całości 
pasywacji zanurzeniowej.  
Udźwig żurawia do wyciągania pomp: 150 kg. 
Udźwig żurawia do wyciągania mieszadła: 100 kg. 
zakłada się możliwość wykorzystania jednego żurawia do kilku obiektów  
 
Studnia z armaturą 
Obok zbiornika zostanie posadowiona studnia żelbetowa o średnicy 2,0m, w której znajdować się będzie 
armatura;- zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające DN125mm. 

Projektowane rurociągi 
Rurociąg tłoczny odpływowy ze zbiornika ścieków przemysłowych do kanalizacji. Wylot rurociągu 
tłocznego będzie znajdować się w studni rozprężnej, z której odpływ będzie odbywać będzie się 
grawitacyjnie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej. (miejsce dopływu zostało uzgodnione z Inwestorem) 

długość rurociągu tłocznego Dn160mm, PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm) oraz DN125mm stal - pomiędzy 
zbiornikiem a studnią rozprężną -  8,2 + 3,0 = 11,2 [m] 

Prędkości w rurociągach 

zakłada się możliwość pracy jednej pompy 1P + 1R 

Dn160mm, PE100, SDR17 (Dw 141,0 mm); Q=50 m3/h;- V = 0,90 m/s 

DN125mm stal; =50 m3/h;- V = 1,17 m/s 
 

Geometryczna wysokość podnoszenia pomp oraz długość rurociągu tłocznego 

poziom minimalny w zbiorniku uśredniającym - 199,95 [mnpm] 

poziom maksymalny w zbiorniku uśredniającym -  202,50 [mnpm] 

rzędna osi rurociągu tłocznego w studni rozprężnej - 202,50 [mnpm] (teren - 203,60 mnpm) 

Hgmin = 202,50mnpm - 202,50 mnpm = 0,0 m 

Hgmax = 202,50 mnpm - 199,95 mnpm = 2,55m  

10. Renowacja kanalizacji sanitarnej   

Stan istniejący:  

Stan techniczny istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z rur betonowych o średnicy Ø1200 mm jest zły. 
Zakłada się III stan jakości technicznej wg ATV istniejących kanałów.  
 
Stan projektowany:  
Zostanie  wykonana renowacja istniejącego rurociągu DN1200, doprowadzającego ścieki do oczyszczalni 
ścieków. o długości około 110 m, metodą pozwalającą zachować odpowiedni spadek i wytrzymałość 
kanału, wraz z remontem istniejących komór kanalizacyjnych, oraz renowacja kanału DN1000mm 
pomiędzy studnią zbiorczą a komorą krat. 
Roboty będą realizowane etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii oraz 
zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania ścieków. Zostanie wykonany  rurociągu tymczasowy w celu 
przepompowywania ścieków do uzgodnionego z Inwestorem punktu w ciągu technologicznym 
oczyszczalni ścieków dla zapewnienia nieprzerwanej, prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej.  
Wybrany sposób renowacji zapewni pełną wytrzymałość mechaniczną kanałów, szczelność,  
odpowiednie parametry hydrauliczne, odporność na ścieranie oraz odporność chemiczną.  
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Zostanie wykonana  wymiana zastawki głównej w komorze OB1 (studnia zbiorcza) na nową z napędem 
elektrycznym, wykonaną ze stali nierdzewnej. Sterowanie zostanie włączone w istniejący układ SCADA.  
Zostanie wykonana renowacja komory OB1A z wykorzystaniem istniejącej zastawki.  
Nowe przykrycia komór OB1 i OB1A wykonane ze stali nierdzewnej.  
 
Renowacja istniejącego kanału kanalizacji sanitarnej  
Renowację kanałów zostanie przeprowadzona metodą zapewniającą odpowiednią wytrzymałość oraz 
prawidłowy spadek w kierunku oczyszczalni . Wykonana renowacja kanałów będzie gwarantować:  

 sztywność obwodowa kanału po modernizacji min SN 5 kN/m2;  

 średnicę wewnętrzna kanału po renowacji nie mniej niż 1000 mm;  

 dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych (wsp. k < 0, 2 mm);  

 najwyższą szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń;  

 przenoszenie obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych przy 
założeniu całkowitego zniszczenie naprawianego przewodu,  

 
Renowacja przewodów kanalizacyjnych i komór będzie prowadzona w etapach:  
1. Przedwykonawcze czyszczenie i inspekcja TV przy użyciu kamery kolorowej, która pozwoli określić 
stan istniejącego kanału, wybrać najlepszą technologię renowacji kolektora i komór (uwzględniającą 
wysoki poziom wód gruntowych i położenie obiektów na terenie zalewowym);  
2. Dobór rodzaju materiału gwarantującego uszczelnienie kanalizacji oraz przeniesienie wszelkich 
obciążeń,  
3. Przygotowanie komór i kanałów do renowacji zgodnie z wymaganiami przyjętej technologii  
4. Wykonanie renowacji kanałów;  
5. Wykonanie renowacji komór;  
6. Uszczelnienie wszelkich potencjalnych miejsc podatnych na infiltrację wynikających z przyjętego 
sposobu renowacji (np. wypełnienie przestrzeni między rurą istniejącą a nowo projektowaną, styk 
przestrzeni przepływowej studzienki po renowacji z częścią roboczą kinety, itp.);  
7. Wykonanie niezbędnych badań materiałów przyjętej technologii zgodnie z obowiązującymi normami;  
8. Przeprowadzenie powykonawczej inspekcji TV kamerą kolorową z obrotową głowicą w osi poziomej, 
pionowej i dostarczenie raportów z inspekcji;  
9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem średnic kanałów i studni, materiałów 
kanałów i komór, spadków i długości kanałów (wykres przewyższeń);  
10. Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, na którym odbywały się roboty i  
dokonanie jego odbioru przez właściciela po zakończeniu robót . Do wykonania robót renowacyjnych 
wykorzyst6any będzie sprzęt:  

 kamera TV, kolor, z głowicą obrotową;  

 wóz ciśnieniowy dwufunkcyjny;  
 
Czyszczenie kolektora  
Uwaga: Przed wejściem do kanału i studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia 
kanału należy zbadać stan atmosfery w kanale, aby określić zawartość substancji toksycznych, palnych 
oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany, należy 
stosować nadmuch świeżego powietrza. Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde 
(produkty korozji i erozji, luźne elementy, korzenie).  
Czyszczenie odbywać się będzie przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.  
Wszystkie osady będa wydobyte na powierzchnię i odwiezione na zewnętrzne składowisko odpadów.  
 
Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza  
Inspekcja będzie przeprowadzona przy pomocy samobieżnej, kolorowej kamery TV z obrotową głowicą 
wprowadzoną do oczyszczonego kanału.  
Efektem wykonanej inspekcji  będzie film zapisany na płytę CD/DVD wraz z raportem z wykonanej 
inspekcji (zawierającym opis stanu kanału).  
 
Renowacja istniejących komór.  
W ramach remontu komór rewizyjnych na sieci zostanie wykonany następujący zakres robót:  

 wyłożenie cieku kinety materiałem,  

 uszczelnienie ścian komór i uzupełnienie ewentualnych ubytków w elementach konstrukcyjnych 
komór;  

 uzupełnienie spoin;  

 nałożenie powłok ochronnych na powierzchnie studni – 2 warstwy (podkładowej i 
nawierzchniowej);  

 demontaż istniejących i założenie wymaganej ilości nowych stopni złazowych;  

 demontaż istniejących i montaż nowych włazów żeliwnych kanałowych okrągłych, klasy D, z 
wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem, o nośności 40 Mg;  
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 zaizolowanie na zewnątrz antykorozyjnie poprzez posmarowanie dwukrotne środkiem 
izolacyjnym, powłokowym, stosowanym na zimno.  

 Naprawa ubytków oraz renowacja kinety.  
 
Do renowacji będą stosowane materiały o parametrach nie gorszych niż:  
1. szybkosprawne materiały na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0) zbrojone włóknem 
szklanym;  

2. odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa 
ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628;  

3. odporność na wysolenia soli siarczanowych – brak wysoleń;  

4. współczynnik przenikania pary wodnej SD < 2 m;  

5. przyczepność do podłoża ≥ 2,0 Mpa;  

6. odporność na ścieranie po 1000 cykli < 6000 mg;  

7. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 55 Mpa;  

8. nasiąkliwość po 28 dniach < 10%;  

9. możliwość obciążenia wodą ≤ 2 godzin;  

10. przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem – brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 MPa przez 
72 godziny;  

11. skurcz po 28 dniach < 0,07 %.  
 
Uszczelnienie i naprawa pęknięć.  
Do uszczelnienia studni będą stosowane materiały o parametrach nie gorszych niż:  
1. materiały pęczniejące na bazie cementu (wiązanie ok. 2 min);  

2. nasiąkliwość < 9%;  
3. odporność na działanie wód zasiarczonych o średnim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa 
ekspozycji XA2);  

4. przyczepność do podłoża > 2,0 Mpa;  

5. wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach > 45 Mpa;  

6. przepuszczalność wody przy ciśnieniu 0,1 MPa przez 6h – brak przecieków.  
 
Dla materiałów naprawczych obowiązuje norma zharmonizowana PN-EN 1504 i krajowe deklaracje 
zgodności z w/w normą. Materiały stanowiące powłokę ochronną powinny posiadać Aprobatę Techniczną 
ITB z podanym zakresem stosowania odpowiadającym faktycznemu miejscu aplikacji.  
 
Wymiana stopni złazowych.  
Należy stosować stopnie żeliwne wg normy PN-EN 13101.  
 
Regulacja i wymiana włazów.  
Zostaną zainstalowane nowe włazy klasy D, z wypełnieniem betonowym z zatrzaskiem, o nośności 40 
Mg.  

 

C. CZĘŚĆ INSTALACYJNA 

1. Budynek krat 

Wentylacja grawitacyjna 

Wentylacja grawitacyjna zapewnia 2-krotną wymianę powietrza. Do wentylacji przewidziano dwa 
kanały wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakończone typowymi wywietrzakami dachowymi. 
Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie znad podłogi i spod stropu. 

Nawiew powietrza kompensującego nastąpi nawietrzakami podokiennymi. 

Wentylacja mechaniczna ogólna 

Przewidziano układ wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej bez recyrkulacji, zapewniający 
podczas normalnej pracy maksymalnie 5-krotną wymianę powietrza. Nawiew nastąpi centralą 
wentylacyjną zamontowaną na dachu budynku na kontener. Powietrze kanałami z blachy 
doprowadzone będzie do budynku krat. Nawiew realizowany będzie nad posadzką i pod stropem 
pomieszczeń. W centrali wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane, w razie potrzeby ogrzewane do 
temp. +5stC i następnie tłoczone do pomieszczeń. Do ogrzewania powietrza używana będzie energia 
elektryczna. 
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Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie znad podłogi i spod stropu. Kanały wywiewne 
wyprowadzone będą ponad dach gdzie zamontowane będą wentylatory wywiewne. 

Maksymalny strumień powietrza wywiewanego wyniesie 5350m3/h. 

Wentylacja mechaniczna spełniała będzie również funkcję wentylacji awaryjnej. W pomieszczeniu 
zamontowane będą czujniki metanu i siarkowodoru, które stale monitorowały będą jakość powietrza 
w pomieszczeniu. W przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnych stężeń automatyka 
spowoduje natychmiastowe załączenie wentylacji awaryjnej. Wentylacja awaryjna zapewni 10-krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. W trakcie działania wentylacji awaryjnej temperatura w 
pomieszczeniu w okresie zimowym może spaść poniżej +5stC więc należy jak najszybciej usunąć 
awarię i przywrócić normalną pracę wentylacji. 

Wentylacja mechaniczna powietrza złowonnego 

Przewidziano odciąganie powietrza złowonnego z uszczelnionej przestrzeni komory zbiorczej wraz z 
kanałami dopływowymi oraz z kanałów w komorze krat aż do uszczelnionych krat. Króćce 
odciągające powietrze zamontowane będą na kanałach dopływowych w komorze krat oraz na 
kratach. Powietrze zostanie odprowadzone kanałami prowadzonymi w gruncie do zewnętrznego 
biofiltra. 

Ogrzewanie statyczne 

Przewidziano ogrzewanie pomieszczeń aparatami grzewczymi ściennymi z nagrzewnicą elektryczną. 
Założono temperaturę wewnętrzną w okresie zimowym +5stC. 

2. Budynek z piaskownikami 

Wentylacja grawitacyjna 

Wentylacja grawitacyjna zapewnia 2-krotną wymianę powietrza. Do wentylacji przewidziano kanały 
wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakończone typowymi wywietrzakami dachowymi. Wywiew z 
pomieszczeń piaskowników i kontenerów na piasek realizowany będzie znad podłogi i spod stropu. 

Nawiew powietrza kompensującego nastąpi przez nieszczelności. 

Wentylacja mechaniczna ogólna 

Przewidziano układ wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej bez recyrkulacji, zapewniający 
maksymalnie 5-krotną wymianę powietrza. Nawiew nastąpi centralą wentylacyjną zamontowaną na 
dachu budynku na kontener. Powietrze kanałami z blachy nierdzewnej doprowadzone będzie do 
budynku krat. Nawiew realizowany będzie nad posadzką i pod stropem pomieszczeń. W centrali 
wentylacyjnej powietrze będzie filtrowane, w razie potrzeby ogrzewane do temp. +5stC i następnie 
tłoczone do pomieszczeń. Do ogrzewania powietrza używana będzie energia elektryczna. 

Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie spod stropu. Kanały wywiewne wyprowadzone będą 
ponad dach gdzie zamontowane będą wentylatory wywiewne. 

Maksymalny strumień powietrza wywiewanego wyniesie 6660m3/h. 

Przewidziano montaż w pomieszczeniu czujników metanu i siarkowodoru, które stale monitorowały 
będą jakość powietrza w pomieszczeniu. W przypadku wykrycia przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń automatyka spowoduje natychmiastowe załączenie wentylacji na maksymalny bieg. 

Wentylacja mechaniczna powietrza złowonnego 

Przewidziano odciąganie powietrza złowonnego z uszczelnionej przestrzeni piaskowników. Króćce 
odciągające powietrze zamontowane będą na każdym piaskowniku. Powietrze zostanie 
odprowadzone kanałami prowadzonymi w gruncie do zewnętrznego biofiltra. 

Ogrzewanie statyczne 

Przewidziano ogrzewanie pomieszczeń aparatami grzewczymi ściennymi z nagrzewnicą elektryczną. 
Założono temperaturę wewnętrzną w okresie zimowym +5stC. Pomieszczenie na szafy sterownicze, 
WC i pomieszczenie techniczne ogrzewane będą grzejnikami elektrycznymi.  
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3. Budynek przepompowni PCP1 

Wentylacja grawitacyjna 

Wentylacja grawitacyjna zapewnia 2-krotną wymianę powietrza. Do wentylacji przewidziano jeden 
kanał wywiewny wyprowadzony ponad dach i zakończony typowym wywietrzakiem dachowym. 
Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie znad podłogi i spod stropu. 

Nawiew powietrza kompensującego nastąpi kanałem grawitacyjnym typu „Z”. 

Wentylacja mechaniczna ogólna 

Przewidziano układ wentylacji mechanicznej wywiewnej, zapewniający maksymalnie 5-krotną 
wymianę powietrza. Nawiew nastąpi kanałem blaszanych grawitacyjnym typu „Z”. Nawiew 
realizowany będzie nad posadzką i pod stropem pomieszczeń. Powietrze nawiewane w razie 
potrzeby będzie ogrzewane na grzejniku elektrycznym. 

Powietrze wywiewane będzie mechanicznie spod stropu wentylatorem zamontowanym na dachu. 

Maksymalny strumień powietrza wywiewanego wyniesie 400m3/h. 

Ogrzewanie statyczne 

Przewidziano ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Założono temperaturę wewnętrzną 
w okresie zimowym +5stC. 

4. Budynek przepompowni PCP2 i POW 

Wentylacja grawitacyjna 

Wentylacja grawitacyjna zapewnia 2-krotną wymianę powietrza. Do wentylacji przewidziano dwa 
kanały wywiewne wyprowadzone ponad dach i zakończone typowym wywietrzakiem dachowym. 
Wywiew z pomieszczeń realizowany będzie znad podłogi i spod stropu. 

Nawiew powietrza kompensującego nastąpi kanałem grawitacyjnym typu „Z”. 

Wentylacja mechaniczna ogólna 

Przewidziano układ wentylacji mechanicznej wywiewnej, zapewniający maksymalnie 5-krotną 
wymianę powietrza. Nawiew nastąpi kanałem blaszanych grawitacyjnym typu „Z”. Nawiew 
realizowany będzie nad posadzką i pod stropem pomieszczeń. Powietrze nawiewane w razie 
potrzeby będzie ogrzewane na nagrzewnicach elektrycznych. 

Powietrze wywiewane będzie mechanicznie spod stropu dwoma wentylatorami zamontowanymi na 
dachu. 

Maksymalny strumień powietrza wywiewanego wyniesie 1260m3/h. 

Ogrzewanie statyczne 

Przewidziano ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Założono temperaturę wewnętrzną 
w okresie zimowym +5stC. 

 

 

D. CZĘŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPiA 

1. Wstęp 

Zakres modernizacji obejmuje budowę nowych obiektów oraz modernizację istniejących obiektów. Nowe 
obiekty zostaną zasilone z istniejących rozdzielnic. 
System sterowania nowymi obiektami zostanie włączony do istniejącego systemu. W szafach 
sterowniczych zostaną zainstalowane sterowniki nadzorujące pracę nowymi obiektami. Komunikacja 
pomiędzy obiektami odbywać się będzie przy wykorzystaniu światłowodów i sieci PROFIBUS. 
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2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem: 
- Linie kablowe zasilające rozdzielnice obiektowe. 
- Oświetlenie wewnętrzne. 
- Instalacje siłowe i gniazd elektrycznych. 
- Zasilanie rozdzielnic technologicznych. 
- Instalacje ochrony odgromowej. 

3. Złącza 

Złącza zostaną zlokalizowane na zewnątrz nowo projektowanych obiektów. Ze złączy zostaną zasilone 
poszczególne rozdzielnice obiektowe i technologiczne. W rozdzielnicy zostanie zamontowana aparatura 
rozdzielcza.  

4. Zasilanie awaryjne 

Opracowanie nie obejmuje zasilania awaryjnego dla sieci zasilającej. Szafy sterownicze będą 
wyposażone w układy podtrzymania UPS. Zadaniem tego układu będzie podtrzymanie pracy sterownika i 
urządzeń AKPiA. 

5. System ochrony od porażeń. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zostanie zapewniona poprzez zastosowanie ochrony 
przed dotykiem bezpośrednim, min. izolacja części czynnych, stosowanie ogrodzeń i obudów, użycie 
barier, umieszczanie elementów czynnych poza zasięgiem ręki. Jako uzupełnienie ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim w obwodach gniazd jednofazowych i trójfazowych zostaną zastosowane 
wyłączniki różnicowo-prądowe.  
Dodatkowo zostanie zastosowana ochrona przed dotykiem pośrednim za pomocą samoczynnego 
wyłączenia zasilania. Jako urządzenia zapewniające samoczynne wyłączenie zasilania projektuje się 
wyłączniki nadprądowe. 
Instalacje WLZ projektuje się w systemie TN-C. Instalacje odbiorcze projektuje się w systemie TN-S. 

6. Instalacje wewnętrzne. 

Instalacje zasilania obwodów gniazd wykonać przewodami YDYżo3(5)x2,5 mm2 500/750V układanymi w 
korytkach. Przy przejściach przez konstrukcje ścian przewody układać w rurkach winidurowych. Stosować 
osprzęt podtynkowy. Zasilanie instalacji odbywa się z rozdzielnic i tablic obiektowych. Obwody 
zabezpieczone są wyłącznikami różnicowoprądowymi wyłącznikami instalacyjnymi. W pomieszczeniach 
gospodarczych i technologicznych stosować osprzęt o IP44, a odejścia od tras kablowych wykonać w 
rurkach elektroinstalacyjnych. 
7. Oświetlenie wewnętrzne. 

Instalacje oświetlenia wewnętrznego wykonać przewodami YDYżo (4)3x1,5 mm2 500/750V układanymi w 
korytkach. Przy przejściach przez konstrukcje ścian przewody układać w rurkach winidurowych. Jako 
źródła światła instalować oprawy świetlówkowe i żarowe. Instalować osprzęt natynkowy. Stosować puszki 
podtynkowe do montażu w płytach kartonowo-gipsowych. Zasilanie instalacji oświetleniowej odbywa się z 
rozdzielnic obiektowych. Obwody oświetleniowe zabezpieczone są wyłącznikami nadprądowymi. W 
pomieszczeniach gospodarczych i technologicznych stosować osprzęt o IP44, a odejścia od tras 
kablowych wykonać w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowo. Oprawy awaryjne stosować w 
pomieszczeniach zgodnie ze rysunkami instalacji elektrycznych. Opraw te wyposażyć w moduły awaryjne 
o czasie podtrzymania baterii 1,5h. 
W obrębie dróg ewakuacyjnych należy stosować znaki ewakuacyjne zgodnie z protokołem pożarniczym. 

8. Sieci kablowe. 

Kable należy ułożyć w rowie o głębokości 80 cm na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Ułożone kable 
należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu. Na wysokości 25 
cm nad kablem należy rozłożyć niebieską folię o grubości co najmniej 0,3 mm. Kable należy układać w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. W miejscu skrzyżowań i zbliżeń z innymi kablami lub 
przeszkodami należy  chronić kable przed uszkodzeniami za pomocą osłon. Przy podejściach do 
urządzeń technologicznych należy wykonać trasy kablowe z koryt lub rur osłonowych chroniących kable 
przed mechanicznym uszkodzeniem. 

9. Instalacje AKPiA. 

System sterowania i automatyki zostanie rozbudowany o nowe obiekty i włączony w system SCADA 
funkcjonujący na oczyszczalni ścieków z zachowaniem przyjętych standardów. Przewiduje się stworzenie 
systemu sterowania automatycznego Oczyszczalnią Ścieków opartego na istniejącym centralnym 
sterowniku PLC z rozproszonym układem wysp O/I. 
Struktura obrazów w systemie SCADA będzie hierarchiczna z zachowaniem podziału technologicznego. 
Każda wielkość mierzona będzie wyświetlana na ekranie SCADA lub zapisana i przedstawiona w postaci 
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wykresu czasowego. Sterowanie lokalne odbywać się będzie z przełączników zamontowanych na 
skrzynkach lokalnych przy urządzeniach.  
Przewiduje się, że część urządzeń technologicznych w ramach dostaw pakietowych zostanie 
dostarczonych z własnymi rozdzielnicami zasilająco sterowniczymi (własnym sterownikiem i 
oprogramowaniem). Komunikacja pomiędzy urządzeniami autonomicznymi, a sterownikiem odbywać się 
będzie po protokole PROFIBUS DP lub ETHERNET. Komunikacja pomiędzy podbywać się będzie po 
światłowodzie.  

10. Urządzenia autonomiczne 

Wszystkie urządzenia autonomiczne, taki jak piaskowniki, stacje zlewcze, zostaną dostarczone z 
własnymi szafami zasilająco sterowniczymi i okablowaniem. Urządzenia zostaną wyposażone aparaty 
zapewniające ochronę od porażeń.  

11. Ochrona odgromowa. 

Projektowane obiekty należy wyposażyć w instalacje ochrony odgromowej. Instalacja ta powinna być 
wykonana zwodami pionowymi i poziomymi odprowadzającymi z pręta FeZn o średnicy 8 mm. Połączenia 
instalacji odgromowej z uziomami należy wykonać za pomocą złączy kontrolnych. 
W nowych obiektach należy wykonać uziom fundamentowy. Do wykonania uziomu należy wykorzystać 
bednarkę FeZn o wymiarach 30x4.   

12. Uziemienia i połączenia wyrównawcze. 

Części przewodzące dostępne należy uziemić. Części przewodzące jednocześnie dostępne należy 
połączyć do wspólnego uziemienia. W nowo projektowanych obiektach należy wykonać połączenia 
wyrównawcze, które będą łączyć ze sobą elementy przewodzące takie jak: 
- główny przewód uziemiający 
- główna szyna uziemiająca 
- rury zasilające instalacje wewnętrzne  
- metalowe elementy konstrukcyjne. 
Wszystkie elementy przewodzące występujące na zewnątrz budynków należy połączyć z instalacjami 
uziomowymi. 

13. Zestawienie rozdzielnic 

RPIA - projektowana rozdzielnica piaskownika 
RPCP1 - projektowana rozdzielnica pompowni PCP1 
RSTZ - projektowana rozdzielnica stacji zlewczych, zasilająca zbiorniki uśredniające 
RPF - projektowana rozdzielnica pompowni filtratu, zasilająca zbiornik defosfatacji oraz stację PIX 
RPWT - projektowana rozdzielnica pompowni wody technologicznej 
ZK - projketowane złącze kablowe 
SKY4-4 - istniejące złącze kablowe hali krat 
RZS2.1 - projektowana rozdzielnica w ob. RZS2 
RZS2 - istniejąca rozdzielnica w ob. RZS2 
RKRAT - projektowana rozdzielnica krat i kontenera 
RSBZ - rozdzielnica studni zbiorczej (w dostawie ze studnią) 
RBF - rozdzielnica biofiltra (w dostawie z biofiltrem) 

14.  Rozdzielnica RPIA 

Rozdzielnica RPIA zostanie zlokalizowana w obiekcie piaskownika w wydzielonym pomieszczeniu 
rozdzielnic. Z rozdzielnicy tej zostaną zasilone urządzenia technologiczne w obiekcie piaskownika. 
Rozdzielnica zostanie wykonana jako wielopolowa, wolnostojąca o IP 3X. Rozdzielnica zostanie 
posadowiona na cokole 100 mm na kanale kablowym. Projektowana rozdzielnica będzie miała głębokość 
60 cm,  wysokość 200 cm i zostanie wykonana z modułów o dostosowanych szerokościach. 
Projektowana rozdzielnica zostanie wykonana z elementów firmy Rittal lub równoważnych. Kable do 
rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu po przez kanał kablowy.  

15. Rozdzielnica RPCP1 

Rozdzielnica RPCP1 zostanie zlokalizowana w obiekcie pompowni PCP1. Z rozdzielnicy tej zostaną 
zasilone urządzenia technologiczne w PCP1. Rozdzielnica zostanie wykonana jako wisząca naścienna, o 
IP 54 i zostanie zamontowana na ścianie. Projektowana rozdzielnica zostanie wykonana z elementów 
firmy Rittal lub równoważnych. Kable do rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu po przez dławiki 
kablowe. 

16.  Rozdzielnica RSTZ 

Rozdzielnica RSTZ zostanie zlokalizowana przy kontenerze zlewni. Z rozdzielnicy tej zostaną zasilone 
urządzenia technologiczne zbiorników uśredniających oraz nowoprojektowane zlewnie. Rozdzielnica 
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zostanie wykonana jako wisząca naścienna, o IP 54 i zostanie zamontowana na konstrukcji wsporczej. 
Projektowana rozdzielnica zostanie wykonana z elementów firmy Rittal lub równoważnych. Kable do 
rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu po przez dławiki kablowe. 

17. Rozdzielnica RPF 

Rozdzielnica RPF zostanie zlokalizowana przy pompowni filtratu. Z rozdzielnicy tej zostaną zasilone 
urządzenia technologiczne pompowni, zbiornika defosfatacji oraz zbiornika PIX. Rozdzielnica zostanie 
wykonana jako wisząca naścienna, o IP 54 i zostanie zamontowana na konstrukcji wsporczej. 
Projektowana rozdzielnica zostanie wykonana z elementów firmy Rittal lub równoważnych. Kable do 
rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu po przez dławiki kablowe. 

18. Rozdzielnica RPWT 

Rozdzielnica RWT zostanie zlokalizowana przy pompowni wody technologicznej. Z rozdzielnicy tej 
zostaną zasilone urządzenia technologiczne pompowni. Rozdzielnica zostanie wykonana jako wisząca 
naścienna, o IP 54 i zostanie zamontowana na konstrukcji wsporczej. Projektowana rozdzielnica zostanie 
wykonana z elementów firmy Rittal lub równoważnych. Kable do rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu 
po przez dławiki kablowe. 

19. Rozdzielnica RZS2.1 

Rozdzielnica RZS2.1 zostanie zlokalizowana w obiekcie RZS2. Z rozdzielnicy tej zostaną zasilone 
urządzenia technologiczne w obiekcie PCP2. Rozdzielnica zostanie wykonana jako wielopolowa, 
wolnostojąca o IP 3X. Rozdzielnica zostanie posadowiona na cokole 100 mm na kanale kablowym. 
Projektowana rozdzielnica zostanie wykonana z elementów firmy Rittal lub równoważnych. Kable do 
rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu po przez kanał kablowy.  
 

20. Rozdzielnica RKRAT 

Rozdzielnica RKRAT zostanie zlokalizowana w istniejącym kiosku przy budynku krat. Z rozdzielnicy tej 
zostaną zasilone urządzenia technologiczne w obiekcie krat, kontener na skratki oraz rozdzielnica 
autonomiczna RSZB. Rozdzielnica zostanie wykonana jako wisząca naścienna, o IP 54 i zostanie 
zamontowana na ścianie. Projektowana rozdzielnica zostanie wykonana z elementów firmy Rittal lub 
równoważnych. Kable do rozdzielnicy będą wprowadzone od dołu po przez dławiki kablowe.  

21. Bilans mocy 

Rozdzielnica krat 
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RKR Oświetlenie 230 3 0,80 2,4 

RKR Gniazda 400 3 1,00 3,0 

RKR Krata wstępna 400 4,7 0,76 3,6 

RKR Zastawka 400 0,75 1,00 0,8 

RKR Wentylacja komory wstępnej 400 2,2 0,50 1,1 

RKR Krata - napęd taśmy 1 400 1 0,33 0,3 

RKR Krata - napęd taśmy 2 400 1 0,33 0,3 

RKR Krata - napęd taśmy 3 400 1 0,33 0,3 

RKR Krata - napęd szczotkiy 1 400 1,5 0,33 0,5 

RKR Krata - napęd szczotkiy 2 400 1,5 0,33 0,5 

RKR Krata - napęd szczotkiy 3 400 1,5 0,33 0,5 

RKR Prasopłuczka wstępna 400 1,5 1,00 1,5 

RKR Transporter poziomy 400 4,0 0,50 2,0 

RKR Przenośnik poziomy 400 1,5 0,50 0,8 

RKR Praski 400 2,2 0,50 1,1 

RKR Prasopłuczka skratek 400 4 1,00 4,0 
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RKR Wentylacja bud. krat 400 58 1,00 58,0 

RKR Ogrzewanie 400 28,5 1,00 28,5 

    Razem 120,85 RKR 109,1 

Rozdzielnica pompowni wody technologicznej 
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RPWT Gniazda 1 230 1,2 0,80 1,0 

RPWT Drobne 1 230 2 1,00 2,0 

RPWT Pompa 3 400 7,5 0,50 3,8 

RPWT pompa 3 400 7,5 0,50 3,8 

RPWT Zasuwa 3 400 0,75 0,33 0,2 

RPWT Zasuwa 3 400 0,75 0,33 0,2 

RPWT Zasuwa 3 400 0,75 0,33 0,2 

      Razem 20,45 RPWT 11,2 

 

Rozdzielnica piaskownika 
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RPIA Oświetlenie 1 230 2,552 0,80 2,0 

RPIA Gniazda 3 400 9 0,80 7,2 

RPIA Spirala pozioma 1 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Spirala pozioma 2 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Spirala pozioma 3 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Spirala wynosząca 1 3 400 0,55 0,66 0,4 

RPIA Spirala wynosząca 2 3 400 0,55 0,66 0,4 

RPIA Spirala wynosząca 3 3 400 0,55 0,66 0,4 

RPIA Kompresor 1 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Kompresor 2 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Kompresor 3 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Pompa tłuszczu 1 3 400 0,75 0,66 0,5 

RPIA Pompa tłuszczu 2 3 400 0,75 0,66 0,5 

RPIA Pompa tłuszczu 3 3 400 0,75 0,66 0,5 

RPIA Napęd zgarniacza 1 3 400 0,18 0,66 0,1 

RPIA Napęd zgarniacza 2 3 400 0,18 0,66 0,1 

RPIA Napęd zgarniacza 3 3 400 0,18 0,66 0,1 

RPIA Mieszadło płuczki 1 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Mieszadło płuczki 2 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Mieszadło płuczki 3 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Przenośnik płuczki 1 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Przenośnik płuczki 2 3 400 1,1 0,66 0,7 

RPIA Przenośnik płuczki 3 3 400 1,1 0,66 0,7 
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RPIA Zasuwa nożowa 1 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPIA Zasuwa nożowa 2 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPIA Zasuwa nożowa 3 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPIA Zasuwa nożowa 4 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPIA Zasuwa nożowa 5 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPIA Zasuwa nożowa 6 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPIA Centrala wentylacyjna 3 400 54 1,00 54,0 

RPIA Instalacja wyciągowa 3 400 1,9 0,10 0,2 

RPIA Ogrzewanie 3 400 12,75 1,00 12,8 

RPIA Podgrzewacz wody 3 400 1,5 0,20 0,3 

RPIA Biofiltr 3 400 3 1,00 3,0 

      Razem 106,84 RPIA 92,0 

 

Rozdzielnica PCP1 
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RPCP1 Oświetlenie 1 230 0,812 0,80 0,6 

RPCP1 Gniazda 3 400 6 0,80 4,8 

RPCP1 Pompa wyporowa 3 400 11 1,00 11,0 

RPCP1 Macerator 3 400 4 1,00 4,0 

RPCP1 Zasuwa nożowa 1 3 400 0,75 0,33 0,2 

RPCP1 Zasuwa nożowa 2 3 400 0,75 0,33 0,2 

RPCP1 Zasuwa nożowa 3 3 400 0,75 0,33 0,2 

RPCP1 Pompa rotacyjna 3 400 0,75 0,20 0,2 

RPCP1 Wentylacja 3 400 0,068 1,00 0,1 

RPCP1 Ogrzeawnie 3 400 6 1,00 6,0 

RPCP1 Podgrzewacz wody 3 400 1,5 0,20 0,3 

      Razem 32,38 RPCP1 27,7 

 

Rozdzielnica RZS2.1 
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RZS2.1 Oświetlenie 1 230 2,32 0,80 1,9 

RZS2.1 Gniazda 3 400 6 0,80 4,8 

RZS2.1 Pompa rotacyjna 1 3 400 11 0,60 6,6 

RZS2.1 Pompa rotacyjna 2 3 400 11 0,60 6,6 

RZS2.1 Pompa rotacyjna 3 3 400 11 0,60 6,6 

RZS2.1 Pompa rotacyjna 4 3 400 11 0,60 6,6 

RZS2.1 Pompa rotacyjna 5 3 400 11 0,60 6,6 

RZS2.1 Macerator frezowy 1 3 400 4 0,66 2,6 

RZS2.1 Macerator frezowy 2 3 400 4 0,66 2,6 
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RZS2.1 Macerator frezowy 3 3 400 4 0,66 2,6 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 1 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 2 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 3 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 4 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 5 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 6 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 7 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 8 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 9 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 10 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 11 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 12 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Zasuwa nożowa 13 3 400 0,75 0,10 0,1 

RZS2.1 Pompa do odwadniania posadzki 3 400 0,75 0,20 0,2 

RZS2.1 Wentylacja 3 400 0,04 1,00 0,0 

RZS2.1 Ogrzewanie 3 400 24 1,00 24,0 

RZS2.1 Podgrzewacz wody 3 400 1,5 0,20 0,3 

RZS2.1 Zgarniacz osadnika 3 400 0,5 1,00 0,5 

RZS2.1 Pompa osadnika 3 400 3 1,00 3,0 

RZS2.1 Pompa nr 1 komory KOW 3 400 6,3 0,50 3,2 

RZS2.1 Pompa nr 2 komory KOW 3 400 6,3 0,50 3,2 

RZS2.1 Zgarniacz fermentera 3 400 5 1,00 5,0 

RZS2.1 RZS2 3 400 120 0,70 84,0 

      Razem 252,46 RPCP2 171,8 

 

Rozdzielnica RSTZ 
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Rodzaj 
odbio-
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faz     

[1 lub 
3] 

Napię-
cie 

znamio-
nowe   

Un          
[V] 

Moc 
znamio-

nowa   
Pi           

[kW] 

Współ-
czynnik 
zapo-

trzebo-
wania  

kz                     
[ - ]  

Moc 
oblicze-
niowa      

Po        
[kW] 

4 5 6 6 7 8 9 

RSTZ Oświetlenie 1 230 1,2 0,80 1,0 

RSTZ Gniazda 3 400 3 1,00 3,0 

RSTZ Stacja zlewna osadów 3 400 3 1,00 3,0 

RSTZ Pompa zbiornika uśr. 1 3 400 2,7 0,50 1,4 

RSTZ Pompa zbiornika uśr. 2 3 400 2,7 0,50 1,4 

RSTZ Mieszadło zb. Uśr. 1 3 400 2,1 1,00 2,1 

RSTZ Zasuwa nożowa 1 3 400 0,75 0,50 0,4 

RSTZ Zasuwa nożowa 2 3 400 0,75 0,50 0,4 

RSTZ Stacja zlewna osadów 3 400 3 1,00 3,0 

RSTZ Pompa zbiornika uśr. 1 3 400 2,7 0,50 1,4 

RSTZ Pompa zbiornika uśr. 2 3 400 2,7 0,50 1,4 

RSTZ Strumiennica 3 400 2,1 1,00 2,1 

RSTZ Zasuwa nożowa 1 3 400 0,75 0,50 0,4 

RSTZ Zasuwa nożowa 2 3 400 0,75 0,50 0,4 

      Razem 28,2 RSTZ 21,1 

 

Rozdzielnica RPF 
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[1 lub 
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czynnik 
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kz                     
[ - ]  

Moc 
oblicze-
niowa      

Po        
[kW] 

4 5 6 6 7 8 9 

RPF Oświetlenie 1 230 1,2 0,80 1,0 

RPF Gniazda 3 400 3 1,00 3,0 

RPF Pompa  Zb. defosfatacji 3 400 4,8 1,00 4,8 

RPF Mieszadło Zb. defosfatacji 3 400 1,5 1,00 1,5 

RPF Zasuwa nożowa 3 400 0,75 1,00 0,8 

RPF Stacja PIX 3 400 0,74 0,50 0,4 

RPF Pompa 1 filtratu 3 400 2,7 0,50 1,4 

RPF Pompa 2 filtratu 3 400 2,7 0,50 1,4 

RPF Zasuwa nożowa 1 3 400 0,75 0,50 0,4 

RPF Zasuwa nożowa 2 3 400 0,75 0,50 0,4 

      Razem 18,89 RPF 14,8 

Lista kablowa głównych kabli 
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Typ zasila-cza 
i ilość żył 

Prze-  
krój żył  
zasila-         

cza                       
s               

[mm2] 

Długość 
zasila-

cza                            
L                             

[m] 

4 5 13 14 16 

RG  
SKY4-4 2x YKY 4x120 240,0 100 

ROZ. DMUCHAW RPWT YKY 4x6 6,0 80 

RG  ZK_PIA YKY 4x150 150,0 120 

ZK_PIA ZK_PCP1 YKY 4x10 10,0 45 

RG  RSZ2.1 2xYKY 4x70 140,0 123 

ZK_PCP1 ZK_Zlewnie YKY 4x10 10,0 155 

RSZ2.1 RPF YKY 4x10 10,0 155 

          

22. Bilans mocy – podsumowanie 
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[kW] 

Współ-
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trzebo-
wania  

kz                     
[ - ]  

Moc 
oblicze-
niowa      

Po        
[kW] 

5 6 6 7 8 9 

Rkrat 3 400 120,85 0,90 109,1 

RPWT 3 400 20,45 0,55 11,2 

RPIA 3 400 106,84 0,86 92,0 

RPCP1 3 400 32,38 0,86 27,7 

RZS2.1 3 400 252,46 0,68 171,8 

RSTZ 3 400 28,2 0,75 21,1 

RPF 3 400 18,89 0,79 14,8 
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istn. RZS2 (w tym 
fermenter, osadnik, pomp. 

POW) 3 400 -120 0,70 -84,0 

Istn. Piaskownik 3 400 -10,5 0,70 -7,4 

Istn. Krata 3 400 -53 0,70 -37,1 

    Razem 396,57 Razem 319,4 

23. Uwagi końcowe 

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych należy wykonać pomiary i próby odbiorcze zgodnie z 
wymaganiami przepisów. Wszelkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z PN-IEC 60364: Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych; oraz z N-SEP-E 004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa. 
 

E.  PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. ANALIZA 
MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH 
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1. Budynek na kontener skratek 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

   

 
                                          
                                          
Budynek na kontener skratek 

Rodzaj budynku Technologiczny 
 

 
Adres budynku Ul. Piotrkowska 110, Bełchatów 

Powierzchnia użytkowa (Af, m²) 40,5 

  
  
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 

 
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 

 

  
Budynek oceniany 373 kWh/(m²rok) 

 
Budynek oceniany 124 kWh/(m²rok) 

 

    

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Bełchatów oraz dla 
normalnych warunków eksploatacji budynku. Charakterystyka sporządzona została dla całego budynku 

                                          
       Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku 
Przeznaczenie budynku Technologiczny 

Liczba kondygnacji 1 

Powierzchnia użytkowa budynku 40,5 m² 

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 40,5 m² 

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato +5C/- 

Kubatura budynku 204,5 m³ 

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve [1/m] 1,0 

Liczba użytkowników 1 

Osłona budynku Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z izolacją gr.10cm Uść=0,29W/m2K. 
Podłoga na gruncie, Upg=1,0W/m2K. Dach z płyt warstwowych z izolacją gr. 
10cm, Ud= 0,29 W/m2K. Stolarka okienna Uśr=1,4W/m2K.   

Instalacja ogrzewania Zastosowano instalację ogrzewania z nagrzewnicami ściennymi 
wyposażonymi w termostaty  

Instalacja wentylacji Zastosowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewną i 
wywiewną. Ogrzewanie powietrza zewnętrznego następuje na nagrzewnicy 
elektrycznej. 

Instalacja chłodzenia Brak 

Instalacja przygotowania 
ciepłej wody 

Brak  
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] 
Nośnik energii Ogrzewanie i 

wentylacja 
Oświetlenie 
wbudowane 

Ciepła woda Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Energia elektryczna – 
produkcja mieszana 

101,4 22,5 0,0 0,0 123,9 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

 

 
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: 

 

  
● pierwotną 373 kWh/(m²rok) 

 

 
 

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową 

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: 

Brak 

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: 

Brak 

3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: 

Brak 

4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: 

Brak 

5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody 
użytkowej: 

Brak 

6) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: 

Charakterystykę sporządzono przy założeniu 1 wymiany powietrza w pomieszczeniach. Wymagania większej 
wymiany są ściśle związane z technologią i nie zostały uwzględnione w obliczeniach 

Analiza wykorzystania źródeł energii odnawialnej 

Zgodnie z §11 ust. 2, pkt 12, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, w  projekcie rozważono możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Analizę wykorzystania przedstawiono poniżej: 
 
Roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową: 
 - ogrzewanie i wentylacja : 101,9 kWh/m2*rok 
 - ciepła woda użytkowa  : 0 kWh/m2*rok 
 
Dostępne nośniki energii: 
Dostępnymi nośnikami energii na danym terenie są: 
 - energia elektryczna, 
 - paliwa stałe (węgiel), 
 - gaz płynny, 
 - olej opałowy, 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: 
Budynek będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej.  
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
Do analizy porównawczej wybrano następujące systemy: 

1. Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne do ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej – system niekonwencjonalny,  

2. Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej – system konwencjonalny. 

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię: 

Dla systemu niekonwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na 
energię: 

- Energia użytkowa Eu=121,4 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=124,4 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=87,1 kWh/m2*rok 
 



PROJEKT BUDOWLANY 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. , ul. Opolska 11-19 lok.1; 52-010 Wrocław 
- 78 - 

Dla systemu konwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na energię: 
- Energia użytkowa Eu=121,4 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=124,4 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=373,2 kWh/m2*rok 
 

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu niekonwencjonalnego wynosi : 
3528 kWh/rok  
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu konwencjonalnego wynosi : 15114 
Koszt wytworzenia energii dla poszczególnych systemów wynosi: 
 System hybrydowy: 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*3528 = 2117zł 
 System konwencjonalny 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*15114 = 9068zł 
 
Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: 
 
Różnicę w kosztach inwestycyjnych obu systemów szacuje się na 300.000zł 
Inwestycja w system hybrydowy zwróci się po około 43 latach – jest to zbyt długi okres 
zwrotu. 
 
Na podstawie powyższych obliczeń oraz po konsultacjach z Inwestorem wybrano system 
konwencjonalny. 
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2. Budynek na piaskowniki 

 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

   

 
                                          
                                          
Budynek na piaskowniki 

Rodzaj budynku Technologiczny 
 

 
Adres budynku Ul. Piotrkowska 110, Bełchatów 

Powierzchnia użytkowa (Af, m²) 257,0 

  
 
 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 

 
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 

 

  
Budynek oceniany 303 kWh/(m²rok) 

 
Budynek oceniany 101 kWh/(m²rok) 

 

    

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Bełchatów oraz dla 
normalnych warunków eksploatacji budynku. Charakterystyka sporządzona została dla całego budynku 

                                          
       Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku 
Przeznaczenie budynku Technologiczny 

Liczba kondygnacji 1 

Powierzchnia użytkowa budynku 257,0 m² 

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 257,0 m² 

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato +5C/- 

Kubatura budynku 1397,3 m³ 

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve [1/m] 0,7 

Liczba użytkowników 1 

Osłona budynku Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z izolacją gr.10cm Uść=0,29W/m2K. 
Podłoga na gruncie, Upg=1,0W/m2K. Dach z płyt warstwowych z izolacją gr. 
10cm, Ud= 0,29 W/m2K. Stolarka okienna Uśr=1,4W/m2K.   

Instalacja ogrzewania Instalacja ogrzewania z grzejnikami elektrycznymi oraz nagrzewnicami 
ściennymi wyposażonymi w termostaty  

Instalacja wentylacji Zastosowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewną i 
wywiewną. Ogrzewanie powietrza zewnętrznego następuje na nagrzewnicy 
elektrycznej. 

Instalacja chłodzenia Brak 

Instalacja przygotowania 
ciepłej wody 

Zastosowano podgrzew wody użytkowej w podgrzewaczu o pojemności 5dm3 
z grzałką elektryczną. Nie zastosowano cyrkulacji ciepłej wody. Przewody 
będą izolowane otulinami termoizolacyjnymi  
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] 
Nośnik energii Ogrzewanie i 

wentylacja 
Oświetlenie 
wbudowane 

Ciepła woda Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Energia elektryczna – 
produkcja mieszana 

78,2 22,5 0,4 0,0 101,1 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

 

 
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: 

 

  
● pierwotną 303 kWh/(m²rok) 

 

 
 

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową 

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: 

Brak 

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: 

Brak 

3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: 

Brak 

4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: 

Brak 

5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody 
użytkowej: 

Brak 

6) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: 

Charakterystykę sporządzono przy założeniu 1 wymiany powietrza w pomieszczeniach. Wymagania większej 
wymiany są ściśle związane z technologią i nie zostały uwzględnione w obliczeniach 

Zgodnie z §11 ust. 2, pkt 12, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, w  projekcie rozważono możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Analizę wykorzystania przedstawiono poniżej: 
 
Roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową: 
 - ogrzewanie i wentylacja : 75,8 kWh/m2*rok 
 - ciepła woda użytkowa  : 0,4 kWh/m2*rok 
 
Dostępne nośniki energii: 
Dostępnymi nośnikami energii na danym terenie są: 
 - energia elektryczna, 
 - paliwa stałe (węgiel), 
 - gaz płynny, 
 - olej opałowy, 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: 
Budynek będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej.  
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
Do analizy porównawczej wybrano następujące systemy: 

1. Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne do ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej – system niekonwencjonalny,  

2. Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej – system konwencjonalny. 

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię: 

Dla systemu niekonwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na 
energię: 

- Energia użytkowa Eu=98,7 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=101,1 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=70,7 kWh/m2*rok 
 

Dla systemu konwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na energię: 
- Energia użytkowa Eu=98,7 kWh/m2*rok 
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- Energia końcowa Ek=101,1 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=303,2 kWh/m2*rok 
 

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu niekonwencjonalnego wynosi : 
18170 kWh/rok  
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu konwencjonalnego wynosi : 77871 
Koszt wytworzenia energii dla poszczególnych systemów wynosi: 
 System hybrydowy: 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*3528 = 2117zł 
 System konwencjonalny 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*15114 = 9068zł 
 
Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: 
 
Różnicę w kosztach inwestycyjnych obu systemów szacuje się na 300.000zł 
Inwestycja w system hybrydowy zwróci się po około 43 latach – jest to zbyt długi okres 
zwrotu. 
 
Na podstawie powyższych obliczeń oraz po konsultacjach z Inwestorem wybrano system 
konwencjonalny. 

3. Pompownia PCP1 
 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

   

 
                                          
                                          
Budynek pompowni PCP1 

Rodzaj budynku Technologiczny 
 

 
Adres budynku Ul. Piotrkowska 110, Bełchatów 

Powierzchnia użytkowa (Af, m²) 40,5 

  
  
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 

 
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 

 

  
Budynek oceniany 470 kWh/(m²rok) 

 
Budynek oceniany 134 kWh/(m²rok) 

 

    

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Bełchatów oraz dla 
normalnych warunków eksploatacji budynku. Charakterystyka sporządzona została dla całego budynku 

                                          
       Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku 
Przeznaczenie budynku Technologiczny 

Liczba kondygnacji 2 

Powierzchnia użytkowa budynku 40,5 m² 

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 40,5 m² 

Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato +5C/- 

Kubatura budynku 154,3 m³ 

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve [1/m] 1,2 

Liczba użytkowników 1 

Osłona budynku Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z izolacją gr.10cm Uść=0,29W/m2K. 
Podłoga na gruncie, Upg=1,0W/m2K. Dach z płyt warstwowych z izolacją gr. 
10cm, Ud= 0,29 W/m2K. Stolarka okienna Uśr=1,4W/m2K.   

Instalacja ogrzewania Instalacja ogrzewania z nagrzewnicami ściennymi wyposażonymi w 
termostaty  
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Instalacja wentylacji Zastosowano wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewną i 
wywiewną. Ogrzewanie powietrza zewnętrznego następuje na nagrzewnicy 
elektrycznej. 
 Instalacja chłodzenia Brak 

Instalacja przygotowania 
ciepłej wody 

Zastosowano podgrzew wody użytkowej w podgrzewaczu o pojemności 5dm3 
z grzałką elektryczną. Nie zastosowano cyrkulacji ciepłej wody. Podgrzewacz 
zamontowany będzie bezpośrednio przy punkcie poboru. 

  
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] 
Nośnik energii Ogrzewanie i 

wentylacja 
Oświetlenie 
wbudowane 

Ciepła woda Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Energia elektryczna – 
produkcja mieszana 

131,1 22,5 3,1 0,0 156,7 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

 

 
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: 

 

  
● pierwotną 470 kWh/(m²rok) 

 

 
 

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową 

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: 

Brak 

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: 

Brak 

3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: 

Brak 

4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: 

Brak 

5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody 
użytkowej: 

Brak 

6) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: 

Charakterystykę sporządzono przy założeniu 1 wymiany powietrza w pomieszczeniach. Wymagania większej 
wymiany są ściśle związane z technologią i nie zostały uwzględnione w obliczeniach 

Analiza wykorzystania źródeł energii odnawialnej 

Zgodnie z §11 ust. 2, pkt 12, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, w  projekcie rozważono możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Analizę wykorzystania przedstawiono poniżej: 
 
Roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową: 
 - ogrzewanie i wentylacja : 127,2 kWh/m2*rok 
 - ciepła woda użytkowa  : 3,1 kWh/m2*rok 
 
Dostępne nośniki energii: 
Dostępnymi nośnikami energii na danym terenie są: 
 - energia elektryczna, 
 - paliwa stałe (węgiel), 
 - gaz płynny, 
 - olej opałowy, 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: 
Budynek będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej.  
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
Do analizy porównawczej wybrano następujące systemy: 
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3. Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne do ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej – system niekonwencjonalny,  

4. Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej – system konwencjonalny. 

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię: 

Dla systemu niekonwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na 
energię: 

- Energia użytkowa Eu=152,9 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=156,7 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=109,7 kWh/m2*rok 
 

Dla systemu konwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na energię: 
- Energia użytkowa Eu=152,7 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=156,7 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=470,1 kWh/m2*rok 
 

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu niekonwencjonalnego wynosi : 
4443 kWh/rok  
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu konwencjonalnego wynosi : 19039 
kWh/rok 
Koszt wytworzenia energii dla poszczególnych systemów wynosi: 
 System hybrydowy: 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*4443 = 2666zł 
 System konwencjonalny 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*19039 = 12499zł 
 
Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: 
 
Różnicę w kosztach inwestycyjnych obu systemów szacuje się na 300.000zł 
Inwestycja w system hybrydowy zwróci się po około 30 latach – jest to zbyt długi okres 
zwrotu. 
 
Na podstawie powyższych obliczeń oraz po konsultacjach z Inwestorem wybrano system 
konwencjonalny. 
 

4. Pompownia PCP2 i POW 
 

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

   

 
                                          
                                          
Budynek pompowni PCP2 i POW 

Rodzaj budynku Technologiczny 
 

 
Adres budynku Ul. Piotrkowska 110, Bełchatów 

Powierzchnia użytkowa (Af, m²) 90,7 

  
  
Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) 

 
Zapotrzebowanie na energię końcową (EK) 

 

  
Budynek oceniany 327 kWh/(m²rok) 

 
Budynek oceniany 86 kWh/(m²rok) 

 

    

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia – stacja Bełchatów oraz dla 
normalnych warunków eksploatacji budynku. Charakterystyka sporządzona została dla całego budynku 

                                          
       Charakterystyka techniczno-użytkowa budynku 
Przeznaczenie budynku Technologiczny 

Liczba kondygnacji 2 

Powierzchnia użytkowa budynku 90,7 m² 

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze (Af) 90,7 m² 
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Normalne temperatury eksploatacyjne: zima, lato +5C/- 

Kubatura budynku 391 m³ 

Wskaźnik zwartości budynku A/Ve [1/m] 1,1 

Liczba użytkowników 1 

Osłona budynku Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych z izolacją gr.10cm Uść=0,29W/m2K. 
Podłoga na gruncie, Upg=1,0W/m2K. Dach z płyt warstwowych z izolacją gr. 
10cm, Ud= 0,29 W/m2K. Stolarka okienna Uśr=1,4W/m2K.   

Instalacja ogrzewania Instalacja ogrzewania z nagrzewnicami ściennymi wyposażonymi w 
termostaty  

Instalacja wentylacji Zastosowano wentylację mechaniczną nawiewną i wywiewną. Ogrzewanie 
powietrza zewnętrznego następuje na nagrzewnicy elektrycznej. 

Instalacja chłodzenia Brak 

Instalacja przygotowania 
ciepłej wody 

Zastosowano podgrzew wody użytkowej w podgrzewaczu o pojemności 5dm3 
z grzałką elektryczną. Nie zastosowano cyrkulacji ciepłej wody.  

  
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(m²rok)] 
Nośnik energii Ogrzewanie i 

wentylacja 
Oświetlenie 
wbudowane 

Ciepła woda Urządzenia 
pomocnicze 

Suma 

Energia elektryczna – 
produkcja mieszana 

85,2 22,5 1,2 0,0 106,3 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energię 

 

 
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię: 

 

  
● pierwotną 327 kWh/(m²rok) 

 

 
 

Uwagi w zakresie możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową 

1) Możliwe zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku: 

Brak 

2) Możliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i źródeł energii: 

Brak 

3) Możliwe zmiany w zakresie oświetlenia wbudowanego: 

Brak 

4) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową w czasie eksploatacji budynku: 

Brak 

5) Możliwe zmiany ograniczające zapotrzebowanie na energię końcową związane z korzystaniem z ciepłej wody 
użytkowej: 

Brak 

6) Inne uwagi osoby sporządzającej świadectwo charakterystyki energetycznej: 

Charakterystykę sporządzono przy założeniu 1 wymiany powietrza w pomieszczeniach. Wymagania większej 
wymiany są ściśle związane z technologią i nie zostały uwzględnione w obliczeniach 

Analiza wykorzystania źródeł energii odnawialnej 

Zgodnie z §11 ust. 2, pkt 12, rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, w  projekcie rozważono możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Analizę wykorzystania przedstawiono poniżej: 
 
Roczne zapotrzebowanie budynku na energię użytkową: 
 - ogrzewanie i wentylacja : 82,6 kWh/m2*rok 
 - ciepła woda użytkowa  : 1,2 kWh/m2*rok 
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Dostępne nośniki energii: 
Dostępnymi nośnikami energii na danym terenie są: 
 - energia elektryczna, 
 - paliwa stałe (węgiel), 
 - gaz płynny, 
 - olej opałowy, 
 
Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych: 
Budynek będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej.  
 
Wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 
Do analizy porównawczej wybrano następujące systemy: 

Energia elektryczna wytwarzana przez ogniwa fotowoltaiczne do ogrzewania i wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej – system niekonwencjonalny,  
Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej – system konwencjonalny. 

Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię: 

Dla systemu niekonwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na 
energię: 

- Energia użytkowa Eu=106,3 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=108,9 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=76,2 kWh/m2*rok 
 

Dla systemu konwencjonalnego wyliczono następujące poszczególne zapotrzebowania na energię: 
- Energia użytkowa Eu=106,3 kWh/m2*rok 
- Energia końcowa Ek=108,9 kWh/m2*rok 
- Energia pierwotna Ep=326,7 kWh/m2*rok 
 

Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu niekonwencjonalnego wynosi : 
6911 kWh/rok  
Roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej dla systemu konwencjonalnego wynosi : 29632 
kWh/rok 
Koszt wytworzenia energii dla poszczególnych systemów wynosi: 
 System hybrydowy: 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*6911= 4147zł 
 System konwencjonalny 
  Koszt jednostkowy  około – 0,60zł/kWh 
  Roczny koszt wytworzenia energii = 0,60*29632 = 17779zł 
 
Wynik analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię: 
 
Różnicę w kosztach inwestycyjnych obu systemów szacuje się na 300.000zł 
Inwestycja w system hybrydowy zwróci się po około 22 latach – jest to zbyt długi okres 
zwrotu. 
 
Na podstawie powyższych obliczeń oraz po konsultacjach z Inwestorem wybrano system 
konwencjonalny. 

 

F. DECYZJE , UZGODNIENIA , POZWOLENIA , OPINIE , ZAŚWIADCZENIA , OŚWIADCZENIA 

WYKAZ DECYZJI , UZGODNIEŃ , POZWOLEŃ , OPINII , ZAŚWIADCZEŃ , OŚWIADCZEŃ 

Lp. Nazwa Znak pisma 

1.  Uprawnienia budowlane - arch. mgr inż. Leszek Idzik - 

2.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Piotr Ulatowski - 

3.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Maciej Surma - 

4.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Mariusz Biliński - 

5.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Marek Szamocki - 

6.  Uprawnienia budowlane - inż. Jerzy Klier - 

7.  Uprawnienia budowlane - arch. mgr inż. Ewa Pieślak-Boruńska - 

8.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Adam Ferenz - 

9.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Paweł Szymecki - 

10.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Maria Klimowicz - 

11.  Uprawnienia budowlane - mgr inż. Jan Cichocki - 

12.  Uprawnienia budowlane - inż. Stanisław Seidel - 

13.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - arch. mgr inż. Leszek Idzik - 
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14.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Piotr Ulatowski - 

15.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Maciej Surma - 

16.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Mariusz Biliński - 

17.  Zaświadczenie o przynależności do DORIA - mgr inż. Marek Szamocki - 

18.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - inż. Jerzy Klier - 

19.  
Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - arch. mgr inż. Ewa Pieślak-

Boruńska 
- 

20.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Adam Ferenz - 

21.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Paweł Szymecki - 

22.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Maria Klimowicz - 

23.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - mgr inż. Jan Cichocki - 

24.  Zaświadczenie o przynależności do DOIIB - inż. Stanisław Seidel - 

25.  
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
WIM.7627-9/09 z dnia 07.08.2009 (data wydania decyzji zmieniającej: 
22.03.2011) 

WIM.7627-1/11 

26.  
Postanowienie (sprostowanie decyzji o Środowiskowych 
Uwarunkowaniach) (data wydania postanowienia 2011.04.04)  

WIM.7627-1/11 

27.  
Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: 
WIM.6220.5.2013 z dnia 06.08.2013 

WIM.6220.5.2013 

28.  
Oświadczenie projektantów i sprawdzających (na podstawie Art. 20 ust. 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, 

- 
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