
            OPRACOWANIE ZAWIERA                                                                       
>>> oświadczenie projektanta i weryfikatora
>>> uprawnienia – mgr inż. J. Wiśniewski
>>> zaświadczenie LOIIB – mgr inż. J. Wiśniewski
>>> uprawnienia – mgr inż. E. Dobrowolski
>>> zaświadczenie LOIIB – mgr inż. E. Dobrowolski

A. OPIS TECHNICZNY

B. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

C. Z A Ł Ą C Z N I K I
>>> decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
>>> opinia Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych

Sieci Uzbrojenia Terenu

D. R Y S U N K I
Rys.1.   ORIENTACJA skala 1/10000
Rys.2.  PLAN SYTUACYJNY skala 1/1000
Rys.3.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU skala 1/500



            O P I S   T E C H N I C Z N Y                                                                                  
Do zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków w m. Oleksów
gm. Gniewoszów.

1.           PODSTAWA OPRACOWANIA                                                                               
1.1. Zlecenie Gminy Gniewoszów i zawarta umowa z Biurem Projektów

Systemów Wodno-Ściekowych “EKOSAN” w Lublinie.
Nr umowy 329/17/07.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1/1000 do celów projektowych
- aktualna na dzień 21-03-2008 r, wtórnik mapy zasadniczej opracowany
przez firmę – USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE – 26-600 Radom
ul. 1905 Roku 21 - autor, geodeta uprawniony mgr inż. Sławomir 
Dębowski.

1.3. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej oczyszczalni ścieków 
w Gminie Gniewoszów, opracowana przez firmę – USŁUGI 
GEOLOGICZNE – autor, mgr inż. Jan Stec.

1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2008.
Znak: GTK-7331/23/07 z dnia 7-04-2008 r, wydana przez Wójta Gminy 
Gniewoszów.

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r w sprawie 
warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 – 2002 r).

1.6. Wymogi bhp w projektowaniu, eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych oraz wytyczne określone w projekcie technologicznym i 
projektach branżowych.

2.           O P I S   T E R E N U                                                                                                
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w m. Oleksów na działce o numerze 

ewidencyjnym 657.
Od strony północno-wschodniej przylega do istniejącej stacji 

wodociągowej. Od strony południowo-wschodniej przylega do pasa drogi 
powiatowej nr 171737W – odcinek Sieciechów – Gniewoszów.

Teren jest użytkowany jako łąka.
Obszar bez zabudowy. Występujące uzbrojenie to: linia napowietrzna SN 

i gminna sieć wodociągowa w160 PE.
Teren płaski – rzędne istniejące 116,18 (na drodze) do 115,50 m npm z 

równomiernym spadkiem w kierunku północno-zachodnim.
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 4810 m2

3.           WARUNKI GRUNTOWO-WODNE                                                                        
Podstawa: Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej oczyszczalni 

ścieków w gm. Gniewoszów opracowana przez firmę  - 
USŁUGI GEOLOGICZNE – 20-349 Lublin ul. Elektryczna 61/24 -
autor – uprawniony geolog mgr inż. Jan Stec.

Na podstawie wykonanych odwiertów, badań makroskopowych, 
archiwalnych badań laboratoryjnych – stwierdzono że w podłożu występują 
grunty rodzime nieskaliste mineralne. Ze względu na różny rodzaj, stan i 
genezę badanych gruntów w podłożu wydzielono 2 warstwy geotechniczne – z 
podziału wyłączono warstwę gleby o miąższości 0,3 – 0,5 m.



WARSTWA I  - holoceńskie osady rzeczne, wykształcone jako ił z wkładkami
piasku gliniastego, wilgotne, w stanie plastycznym (IL=0,40),
grupa konsolidacji D.

WARSTWA II – plejstoceńskie osady rzeczne, wykształcone jako piaski
średnie i piaski drobne, wilgotne i nawodnione, w stanie średnio
zagęszczonym (ID=0,50).

Warunki gruntowo-wodne na terenie badań są korzystne, umożliwiające 
bezpośrednie posadowienie obiektów i zaliczają się do:

1 – złożone warunki gruntowe (płytko występuje woda gruntowa)
2 – druga kategoria geotechniczna

Poziom wodonośny zaobserwowano na głębokości 1,25 – 1,70 m ppt 
tj. na rzędnych 114,35 – 114,00 m npm.

Woda gruntowa nie jest agresywna w stosunku do betonu.
Nawodnione piaski rzeczne mogą się łatwo upłynnić.

4.           D A N E   O G Ó L N E                                                                                             
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu oczyszczalni 

ścieków. Granice terenu oznaczono na planie literami A-B-C-D-A.
Powierzchnia w linii ogrodzenia wynosi  4810 m2.

Na terenie oczyszczalni znajdą się następujące obiekty:
(w kolejności oznaczenia na planie zagospodarowania)

>>> POMPOWNIA ŚCIEKÓW
>>> BUDYNEK TECHNICZNY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ
>>> REAKTOR BIOLOGICZNY
>>> PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH – TACA NAJAZDOWA
>>> PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH – SEPARATOR
>>> ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH
>>> ZBIORNIK OSADU
>>> PLACYK KONTENERA NA OSAD ODWODNIONY
>>> MIEJSCA PARKINGOWE
>>> BUDYNEK ENERGETYCZNY – AGREGATORNIA I ROZDZIELNIA
>>> BUDYNEK STACJI POMP PRÓŻNIOWYCH
>>> FILTR BIOLOGICZNY POWIETRZA
>>> KOMORA ZASUW
>>> ZBIORNIK PODCIŚNIENIOWY
>>> STUDZIENKI – kanalizacyjne, rozprężne, pomiarowa ścieków 

oczyszczonych, wodomierzowa

Zostanie zaprojektowane również:
>>> ukształtowanie wysokościowe terenu w obrębie projektowanych obiektów
>>> wjazd na teren oczyszczalni z przyległej drogi powiatowej
>>> układ dróg i placów na terenie oczyszczalni zapewniający wymagany

dostęp do obsługi każdego obiektu
>>> nasadzenia drzew i krzewów
>>> uzbrojenie – kanał dopływowy ścieków surowych, kanalizacja sanitarna 

lokalna, sieci technologiczne, sieć wodociągowa, kanał
odpływowy ścieków oczyszczonych, kable energetyczne
(zasilające, sterowniczo-pomiarowe, oświetlenie terenu)



Wymienione wyżej obiekty – STACJA POMP PRÓŻNIOWYCH, FILTR 
BIOLOGICZNY POWIETRZA, KOMORA ZASUW, ZBIORNIK 
PODCIŚNIENIOWY – związane są z projektowaną na terenie gminy 
kanalizacją podciśnieniową. Rozwiązanie tych obiektów wg odrębnego 
opracowania przez firmę “REVAC” w Lublinie.

Część działki znajduje się w obrębie strefy ochrony studni głębinowej na 
ujęciu wody. W przedstawionym rozwiązaniu zagospodarowania terenu 
zachowano wymóg nie lokalizowania w obrębie tej strefy obiektów w których 
odbywa się przepływ i oczyszczanie ścieków.

Wg danych otrzymanych od Inwestora oczyszczalnia obsługiwać będzie 
docelowo ok. 4100 mieszkańców w tym ilość ścieków dopływających 
kanalizacją sanitarną 80% i przyjmować będzie ścieki ze zbiorników 
bezodpływowych w ilości 20%. Potrzebna docelowa przepustowość to średnio 
420 m3/dobę.

Dla tych potrzeb ekonomicznym rozwiązaniem jest budowa oczyszczalni 
w postaci dwu niezależnie pracujących ciągów technologicznych o wydajności 
po 210 m3/dobę.

Obecnie projektuje się oczyszczalnię pracującą w jednym ciągu 
(1 reaktor) z zapleczem i pozostałymi obiektami o wielkości dla potrzeb 
docelowych. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia działająca w 
oparciu o nitryfikująco-denitryfikujący osad czynny z jego tlenową stabilizacją – 
wg rozwiązania BIO-PAK z oferty firmy BIO-TECH w Warszawie.

Oczyszczalnia przyjmować będzie wyłącznie ścieki bytowo-gospodarcze. 
Wytwarzane podczas procesu oczyszczania osady będą tlenowo 
ustabilizowane, grawitacyjnie zagęszczone i odwodnione na prasie komorowej.

Rozwiązanie charakteryzuje:
>>> pełna hermetyzacja (wszystkie obiekty przykryte)
>>> prosta eksploatacja (praca zautomatyzowana wymagająca jedynie

nadzoru i kontroli działania urządzeń)
>>> brak źródeł nadmiernego hałasu

Rozwiązanie oczyszczalni zapewnia osiągnięcie efektów zgodnych z 
wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z 
dnia 24-07-2006 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu 
ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984).

Jakość ścieków oczyszczonych (stężenia w odpływie):
odczyn 6,5 do 9,0 pH
CHZT < 125 mgO2/dm3

BZT5 < 25 mgO2/dm3

zawiesina ogólna < 35 mg/dm3

redukcja azotu i fosforu nie jest wymagana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROCESU OCZYSZCZANIA I UZASADNIENIE
PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA ZAWIERA CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie kanał Kozienicko-
Gniewoszowski. Odprowadzenie przewodem doziemnym Ø 250.



5.           STREFA UCIĄŻLIWOŚCI                                                                          
Przyjęty proces technologiczny, techniczne rozwiązanie obiektów, 

nowoczesne urządzenia, szczelne połączenia oraz przykrycie wszystkich 
obiektów – maksymalnie ograniczają uciążliwe oddziaływanie oczyszczalni w 
postaci rozprzestrzeniania przykrych zapachów, szkodliwych aerozoli, hałasu.

Dla przedmiotowej oczyszczalni zasię strefy uciążliwości ogranicza się 
do obszaru w obrębie ogrodzenia terenu.

Ponadto proponuje się wykonanie nasadzeń drzew i krzewów o 
właściwościach bakteriostatycznych i bakteriobójczych takich jak czarny bez, 
czeremcha, iglaki.

6.           ZATRUDNIENIE – BHP                                                                                
Oczyszczalnia ścieków pracująca w oparciu o przyjętą technologię i 

proponowane rozwiązania działać będzie automatycznie i nie wymaga stałej 
obsługi a jedynie czasowego zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego 
pracownika do nadzoru pracy reaktora i niewielu czynności eksploatacyjnych 
związanych z pracą urządzeń uzupełniających proces oczyszczania takich jak:
>>> kontrola procesu oczyszczania
>>> wymiana kontenera na skratki
>>> kontrola procesu usuwania piasku
>>> utrzymanie w czystości koryta przelewowego i powierzchni 

osadnika wtórnego
>>> kontrola procesu odwadniania osadu
>>> przygotowanie flokulantu
>>> przyjmowanie ścieków dowożonych
>>> konserwacja urządzeń
>>> utrzymanie oczyszczalni w czystości i porządku

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. nr 169 poz.1650) i Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bhp w 
oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96 poz.438) – prace awaryjno-remontowe 
(w zbiornikach, studzienkach) winny być wykonywane przez zespół 3 osobowy 
z wymaganym zabezpieczeniem.

Dla pracowników zaprojektowano pomieszczenie socjalne (pokój 
śniadań) i węzeł sanitarny (umywalnia,wc,szatnia odzieży domowej i roboczej).

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów 
bhp, zapoznani szczegółowo z zagrożeniami występującymi na 
oczyszczalniach, wyposażeni w odzież roboczą i środki ochrony osobistej.

Teren oczyszczalni będzie ogrodzony, oświetlony, miejsca 
niebezpieczne oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

7.           P.POŻ.                                                                                                             
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie otwartym, niezabudowanym. 

Na terenie droga umożliwiająca dostęp do każdego obiektu. 
Woda do celów p.poż. z hydrantu na terenie oczyszczalni. W budynkach 

podręczny sprzęt gaśniczy odpowiedni do mogącego wystąpić zagrożenia.
Obciążenie ogniowe w projektowanych obiektach jest mniejsze niż 

500 MJ/m2, a materiały zastosowane przy ich realizacji spełniają wymaganą 
przepisami klasę odporności.
Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inżynierskim, niezagrożonym 
wybuchem i zalicza się do V kategorii niebezpieczeństwa pożarowego.



8.           OBIEKTY PROJEKTOWANE                                                                     

8.1.        POMPOWNIA ŚCIEKÓW  
(oznaczona na planie nr 1)
Obiekt technologiczny przeznaczony do przekazania ścieków 

dopływających i dowożonych do stacji mechanicznego podczyszczania.
Podziemny zbiornik w kształcie kołowym o średnicy wewnętrznej 2,0 m.
Realizacja przez “zapuszczanie” z uwagi na występujący wysoki poziom 

wód gruntowych. Ściany żelbetowe wylewane (B30), dno “korek” betonowy. 
Przykrycie płytą żelbetową. W płycie otwór dla kraty koszowej i 2 typowe włazy 
żeliwne. Wentylacja przez typowe wywiewki.

poziom dna 111,83 m npm
poziom płyty przykrywającej 116,09 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY   5,30 m2

K U B A T U R A 22,60 m3

Wyposażenie:  2 pompy zatapialne, krata koszowa z wyciągarką ręczną.
Instalacje:  technologiczne, elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

8.2.        BUDYNEK TECHNICZNY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ  
(oznaczony na planie nr 2)
Obiekt zaplecza w którym znajdą się pomieszczenia o funkcji niezbędnej 

do prawidłowego eksploatowania oczyszczalni i dla jej obsługi (stacja 
dmuchaw, rozdzielnia NN, pomieszczenie techniczne oraz dyżurka z szatniami i 
węzeł sanitarny).

Lokalizacja przy reaktorze w związku ze ścisłym powiązaniem 
technologicznym obiektów.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. 
Realizacja tradycyjna murowa z elementami żelbetu monolitycznego i 

prefabrykatów. Konstrukcja o podłużnym układzie ścian nośnych. Posadowienie 
bezpośrednie na ławach żelbetowych Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z 
pustaków TEKNO-BLOK wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. Ścianki 
działowe z cegły. Strop gęstożebrowy typu TERIVA. Więźba dachowa 
drewniana konstrukcji krokwiowo-jętkowej, dwuspadowa. Pokrycie z blachy 
dachówkowej. Wykończenie standardowe (tynki, malowanie, wykładziny). Okno 
pcw, drzwi drewniane i aluminiowe.

poziom posadzki ±0.00=116,30 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY   79,0 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 105,4 m2

K U B A T U R A   349 m3

Wyposażenie:  sito skratkowe, dmuchawy rotacyjne z układem dystrybucji 
powietrza, szafka elektryczno-sterownicza dla urządzeń 
technologicznych, prasa komorowa.

Instalacje:  technologiczne, wod-kan, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna 
nawiewno-wywiewna, elektryczne ogólnobudowlane, 
elektroenergetyczne (sterownicze i pomiarowe), ogrzewanie 
elektryczne i ciepło z odzysku pracy dmuchaw

8.3.        REAKTOR BIOLOGICZNY  
(oznaczony na planie nr 3A)
Główny obiekt technologiczny przeznaczony do biologicznego 

oczyszczania ścieków w oparciu o niskoobciążony osad czynny z 



równoczesnym usuwaniem związków biogennych (azotu i fosforu).
W skład reaktora wchodzą następujące jednostki technologiczne:

>>> piaskownik pionowy
>>> selektor beztlenowy
>>> komora denitryfikacji / nitryfikacji
>>> osadnik wtórny

Zbiornik żelbetowy o średnicy wewnętrznej 10,25m. Częściowo 
zagłębiony w gruncie i obsypany do wysokości 117,70 m npm (w formie 
skarpy). Posadowienie bezpośrednie na płycie żelbetowej wylewanej (B30) 
stanowiącej jednocześnie dno zbiornika. Ściany żelbetowe wylewane. 
Przykrycie lekkim dachem z płyt żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem 
szklanym. Konstrukcja dachu stalowa.

poziom płyty dennej 114,10m npm
poziom korony zbiornika 119,60 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY   90,70 m2

K U B A T U R A            590,00 m3

Wyposażenie:  pompa powietrzna piasku i osadu, układ dystrybucji powietrza
(dyfuzory membranowe), mieszadła, zestawy montażowe i instalacyjne,
pomost roboczy.

Instalacje:  technologiczne, elektroenergetyczne, wentylacja grawitacyjna.

8.4.        PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH  
TACA NAJAZDOWA
(oznaczona na planie nr 4A)
Wyznaczone stanowisko dla wozu asenizacyjnego w czasie 

przepompowywania ścieków.
Płyta betonowa (B25) zbrojona konstrukcyjnie w kształcie prostokątnej 

niecki ze spadkiem do centralnie umieszczonej studzienki z wpustem ulicznym. 
Ograniczona z trzech stron murkami wys. 15 cm zabezpieczającymi przed 
rozlaniem ścieków na terenie.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 28,60 m2

SEPARATOR
(oznaczony na planie nr 4B)
Obiekt technologiczny przeznaczony do bezpośredniego odbioru i 

wstępnego zatrzymania zanieczyszczeń stałych w ściekach dowożonych.
Urządzenie ustawione przy tacy najazdowej na płycie betonowej 

wylewanej (B25), w obudowie ze stali kwasoodpornej z wyprowadzoną 
szybkozłączką do podłączenia wozu asenizacyjnego.

POWIERZCHNNIA ZABUDOWY 0,70 m2

8.5.        ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH  
(oznaczony na planie nr 5)
Obiekt technologiczny przeznaczony do zatrzymania ścieków 

dowożonych i stopniowego przekazywania do procesu oczyszczania.
Podziemny zbiornik w kształcie kołowym o średnicy wewnętrznej 3,0 m. 

Realizacja przez “zapuszczanie” z uwagi na występujący wysoki poziom wód 
gruntowych. Ściany żelbetowe wylewane (B30), dno “korek” betonowy. 
Przykrycie płytą żelbetową wylewaną z wtopionymi typowymi włazami 
żeliwnymi, zapewniającymi wymagany dostęp do zbiornika. Zejście po 
stopniach żeliwnych osadzonych w ścianie zbiornika.



Wentylacja przez wywiewkę w płycie pokrywowej.
poziom dna 111,80 m npm
poziom płyty przykrywającej 116,00 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 10,75 m2

K U B A T U R A            45,20 m3

Wyposażenie:  pompa zatapialna, układ napowietrzania z dyfuzorem 
membranowym.

Instalacje:  technologiczne, elektryczne, wentylacja grawitacyjna.

8.6.        ZBIORNIK OSADU  
(oznaczony na planie nr 6)
Obiekt technologiczny przeznaczony do gromadzenia osadu 

nadmiernego i stopniowego przekazania do odwadniania.
Zbiornik żelbetowy o średnicy wewnętrznej 3,0 m częściowo zagłębiony 

w gruncie i obsypany od poziomu 117,70 m npm (w formie skarpy).
Realizacja tradycyjna z elementów prefabrykowanych żelbetowych – 

podstawa, kręgi pośrednie, płyta pokrywowa. Posadowienie bezpośrednie na 
warstwie betonu “chudego”.Dostęp przez włazy żeliwne w płycie wierzchniej.

Wentylacja przez wywiewkę w płycie wierzchniej.
poziom dna 114,10 m npm
poziom płyty przykrywającej 117,95 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 9,0 m2

K U B A T U R A          34,5 m3

Wyposażenie:  układ napowietrzania z dyfuzorem.
Instalacje:  technologiczne, wentylacja grawitacyjna.

8.7.        PLACYK KONTENERA NA OSAD ODWODNIONY  
(oznaczony na planie nr 7)
Placyk przy północno-zachodniej ścianie budynku technicznego dla 

przetrzymania kontenera z osadem odwodnionym przed transportem poza 
oczyszczalnię.

Nawierzchnia betonowa w kształcie prostokątnej niecki ze spadkiem do 
centralnie umieszczonej studzienki z wpustem ulicznym.

Powierzchnia ograniczona krawężnikiem drogowym.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 55,50 m2

8.8.        MIEJSCA PARKINGOWE  
(oznaczone na planie nr 8)
Wyznaczone stanowiska parkowania dla 2 pojazdów osobowych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ograniczona krawężnikami 

drogowymi.
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 25,0 m2

8.9.        BUDYNEK ENERGETYCZNY – AGREGATORNIA I ROZDZIELNIA  
(oznaczony na planie nr 9)

Obiekt zaplecza technicznego w którym znajdzie pomieszczenie 
główna rozdzielnia energetyczna i awaryjny agregat prądotwórczy.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. Realizacja 
tradycyjna murowa w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Posadowienie 
bezpośrednie na ławach żelbetowych. Ściany murowane. Strop typu TERIVA, 
gęstożebrowy. Dach drewniany dwuspadowy konstrukcji krokwiowej. Pokrycie z 
blachodachówki. Wykończenie standardowe (tynki, malowanie, wykładziny). 



Okna pcw, drzwi aluminiowe.
poziom posadzki ±0,00=116,20 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 37,10 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 27,70 m2

K U B A T U R A  122 m3

Instalacje: elektryczne, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie elektryczne.

8.10.      STUDZIENKA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  
(oznaczona na planie Spo)
Obiekt technologiczny na przewodzie odpływowym ścieków 

oczyszczonych mieszczący zestaw przepływomierza z czujnikiem 
przekazywania danych.

Podziemna studnia o średnicy wewnętrznej 1,60 m. Realizacja 
tradycyjna. Podstawa i ściany z kręgów żelbetowych. Przykrycie płytą 
pokrywową. Dostęp przez właz żeliwny w płycie wierzchniej. 

poziom dna studzienki 114,10 m npm
poziom płyty wierzchniej 116,30 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3,0 m2

K U B A T U R A 6,6 m3

Wyposażenie:  przepływomierz.
Instalacje:  technologiczne, elektroenergetyczne.

8.11.      STUDZIENKA WODOMIERZOWA  
(oznaczona na planie SW)
Obiekt sieciowy na przewodzie wodociągowym mieszczący wodomierz 

sprężynowy do pomiaru ilości dopływającej wody.
Podziemna studnia o średnicy wewnętrznej 1,40 m. Realizacja 

tradycyjna. Podstawa i ściany z kręgów żelbetowych. Przykrycie płyta 
pokrywową. Dostęp przez właz żeliwny w płycie wierzchniej.

poziom dna studzienki 113,85 m npm
poziom płyty wierzchniej 116,15 m npm
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 2,3 m2

K U B A T U R A 5,3 m3

9.           OGRODZENIE TERENU                                                                                          
Ogrodzenie z siatki na linkach stalowych. Słupki z rur kwadratowych 

osadzone w fundamentach betonowych wylewanych.
Ogrodzenie bezcokołowe. Usytuowanie na poziomie terenu istniejącego.

Wysokość ogrodzenia 160 cm.
Brama wjazdowa przesuwana o szerokości 6,5 m w osiach słupków 

(wyrób i realizacja przez firmę specjalistyczną).

PRZEBIEG ZGODNIE Z OZNACZENIEM NA PLANIE
SZCZEGÓŁY OGRODZENIA WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.

10.         DROGI – CHODNIKI                                                                                                
Wjazd bezpośredni z istniejącej drogi powiatowej.
Na terenie oczyszczalni droga i plac zapewniający wymagany dostęp do 

obsługi każdego obiektu.
Nawierzchnia dróg i chodników z kostki brukowej betonowej.

POWIERZCHNIA DRÓG 939 m2



POWIERZCHNIA CHODNIKÓW 136 m2

SZCZEGÓŁY UKSZTAŁTOWANIA TERENU I WYKONANIA DRÓG
WG PROJEKTU BRANŻOWEGO.

11.         U Z B R O J E N I E                                                                                                  
Projektowane sieci zawarte są w odrębnych projektach branżowych. Na 

niniejszym planie przedstawiono ich przebieg w formie zbiorczej.
Występują:

>>> kanały dopływowe ścieków surowych
>>> kanalizacja sanitarna lokalna
>>> sieci technologiczne
>>> kanał odpływowy ścieków oczyszczonych
>>> sieć wodociągowa
>>> kable energetyczne (zasilające, sterowniczo-pomiarowe, oświetlenie 

terenu)

opracowanie
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