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1. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 

I. Dokumentacja terenu inwestycji i uprawnienia zawodowe projektantów  
 

1. Dokumenty dot. terenu  
 

 1.1.   Decyzja Nr 1.2019 z dnia 31.01.2019 r. O Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu 
         Publicznego RGK 6733.8.2018   

 1.2.    Załącznik nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1.2019    
z dnia 31.01.2019 r mapa do celów projektowych z wrysowanym budynkiem 
oczyszczalni obręb 0019 Rybno gmina Rybno 

2. Załączniki  
 

2.1.    Oświadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane 
2.2.    Kopie uprawnień budowlanych projektantów 
2.3.    Kopie zaświadczeń o przynależności do  PIIB  

    

II. Istniejący stan zagospodarowania działki 

1. Opis zagospodarowania działki 
2. Uzbrojenie terenu  
 

III. Projekt architektoniczno – budowlany 
          Część opisowa 
 

1. Podstawa opracowania  
2. Przedmiot inwestycji 
3. Zakres projektowanej inwestycji  
4. Zestawienie powierzchni 
5. Opis elementów konstrukcyjnych wiaty   .  
6. Charakterystyka energetyczna budynku 
7. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
9. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
10. Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla                                

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
12. Uwagi końcowe 
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IV Część rysunkowa 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

II. ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

 
1. Opis zagospodarowania działki 

 
 

      Przedmiotowa nieruchomość położona jest w gminie Rybno we wsi Rybno, działka: nr 187/1 
o pow. 0,51 ha. Na omawianym terenie znajduje się gminna oczyszczalnia ścieków 
komunalnych, obiekt jest ogrodzony, oświetlony, posiada zjazd na drogę gminną . Działka 
jest zabudowana budynkiem z wyposażeniem technicznym służącym do oczyszczania 
ścieków komunalnych oraz budynkiem magazynowo - garażowym. Teren w części posiada 
nawierzchnią z kostki betonowej z dojazdem do istniejących budynków. Do budynku 
oczyszczalni doprowadzona jest woda z gminnej instalacji wodociągowej i energia 
elektryczna. Wody opadowe i roztopowe z dachu odprowadzane są do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do gminnej oczyszczalni. W budynku 
technicznym oczyszczalni na tarasie usytuowanym nad stropem pierwszej kondygnacji, bez 
zadaszenia, znajdują się urządzenia do rozdrabniania przyjmowanych ścieków. Urządzenia te 
wyposażone są w śliniki elektryczne, które ulegają częstym awariom, z uwagi na zalewanie 
opadami atmosferycznymi.  

      Zagospodarowanie terenu nie obejmuje niniejszego opracowania.  
 
 

2. Uzbrojenie terenu 
 

 
     Teren działki wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, 

teleinformatyczną i hydrant p.poż.. 
          

                     
III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

 
 

Lp. NAZWA, RODZAJ RYSUNKU SKALA NR RYS. 

1. GRANICE INWESTYCJI - Wiaty 1: 500 K0 
2. INWENTARYZACJA RZUT TARASU 1: 50 K1 
3. INWENTARYZACJA ELEW. PŁD. 1: 50 K2 
4. INWENTARYZACJA ELEW. WSCH. 1: 50 K3 
5. PROJEKT RZUT WIATY 1:50 K4 
6. PROJEKT ELEW. WSCH. KONSTRUKCJA WIATY 1: 50 K5 
6.  PROJEKT ELEW. PŁD. KONSTRUKCJA WIATY 1: 50 K6 
7. PROJEKT ELEW. ZACH. KONSTRUKCJA WIATY 1: 50 K7 
8. PROJEKT ELEW. PŁD. DACH WIATY 1: 50 K8 
9. PROJEKT OBRÓBKI BLACHARSKIE DETAL. 1: 2,5 K9 
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1. Podstawa opracowania 
 
- Umowa z Gminną w Rybnie 
- Decyzja Nr 1/2016 z dnia 08.03.2016r. O Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego           
RGK 6733.1.2016 

- Aktualna mapa do celów projektowych sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 
z 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz. 
1409, z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 20 lipca 20017 r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 
2268). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U. z 
2018 r. poz. 799, z późniejszymi zmianami).  

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity w Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1161). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tekst jednolity w Dz. U. z 
2007 r. poz. 620). 

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

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2068). 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 124). 

- Ustawa z dnia 6 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 1152. z późniejszymi 
zmianami). 

- Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. poz. 
775 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ( Dz. U. nr 93 poz. 623, z 
późniejszymi zmianami).   

- Projekt Budowlany z Elementami Projektu Wykonawczego Budowy Oczyszczalni Ścieków 
Komunalnych Dz. RN 187/1, 270, 289 z 22.11.2011 r. 
- Oględziny, inwentaryzacja budynku.  
- Koncepcja rozbudowy budynku uzgodniona z Inwestorem.  

 

2. Przedmiot inwestycji 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zadaszenia tarasu, na którym 
znajdują się urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków. Urządzenia te, z uwagi na brak 
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi ulegają częstym awarią. Niedostatecznie 
szczelnie wykonana izolacja, na stropie pod wykładziną z terrakoty, powoduje zaciekanie 
wodą opadową sufitu pomieszczenia znajdującego się pod tarasem. Celowym zatem jest 
wykonanie wiaty o lekkiej konstrukcji drewnianej z dachem jednospadowym krytym 
blachodachówką i ścianami pokrytymi przezroczystymi płytami poliwęglanowymi falistymi 
lub komorowymi. Konstrukcja wiaty będzie dawała możliwość demontażu poszycia ścian, w 
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przypadku awarii bądź wymiany urządzeń technologicznych, bez demontażu elementów 
nośnych konstrukcji. Po wykonaniu zadaszenia tarasu będzie to pomieszczenie techniczne z 
naturalnym doświetleniem. Pomieszczenie nie wymaga dodatkowego wyposażenia w 
instalacje elektryczną, wod.-kan., Co. 

 

  3. Zakres projektowanej inwestycji   
 

W zakresie niniejszego opracowania jest zaprojektowanie zadaszenia, zabezpieczającego  
urządzenia wyposażenia technicznego oczyszczalni i pomieszczeń obiektu przed opadami 
atmosferycznymi. Projekt obejmuje opracowanie lekkiej drewnianej konstrukcji zadaszenia 
tarasu oraz pokrycia połaci dachowej i poszycia ścian zewnętrznych. Konstrukcja wiaty 
posadowiona będzie na stropie nad pomieszczeniem parteru. Strop wykonany (wg projektu 
konstrukcyjnego dla oczyszczalni) w technologii żelbetonowej z dwupoziomowym 
zbrojeniem krzyżowym z prętów żebrowanych Ø 12 mm w rozstawie co 25 cm. Pokrycie 
stropu gres, w wydzielonej części posadzki kopertowy spadek do kratki ściekowej. Taras 
posada barierki ochronne od strony otwartej przestrzeni – dwa boki, do demontażu.  
 Projekt wiaty - lekka konstrukcja drewniana, słupy wiaty posadowione w osi ścian nośnych 
parteru. Murłata w ścianie kalenicowej dachu jednospadowego, płatwie podpierające 
krokwie oparte na dwóch rzędach słupów. Na krokwiach równolegle do okapu łaty w 
rozstawie co 35 cm, pokrycie dachu blachodachówka. Poszycie ścian z płyt poliwęglanowych 
falistych lub komorowych, przezroczystych mocowanych do rusztu z łat drewnianych. Łaty 
rusztu ścian mocować w rozstawie zgodnie z instrukcją producenta. Odprowadzenie wody 
opadowej z pow. dachu poprzez rynnę i rurą spustową do istniejącej kanalizacji deszczowej.     

  
 

    4. Zestawienie powierzchni  
 

W budynku oczyszczalni znajdują się następujące pomieszczenia: 
 

NR pom. NAZWA POMIESZCZENIA pow. m2 

 01 KORYTARZ 2,12 
02 POM. SOCJALNE 6,34 
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA 

             1,54 
03a SZATNIA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 
03b KOMUNIKACJA 1,99 
03c NATRYSK 1,70 
03d SZATNIA ODZIEŻY ROBOCZEJ 3,44 
03e WC 1,51 
04 POM. TECHNOLOGICZNE PRASY 26,58 
05 POM. TECHNOLOGICZNE STEROWNIA DMUCHAW 19,70 
06 MAGAZYN SKRATEK I PIACHU 15,95 
07 MAGAZYN OSADY 13,94 
12 ANTRESOLA – ROZDZIAŁ ŚCIEKÓW SUROWYCH 41,59 

razem 136,29 

11 TARAS – SITOPIASKOWNIK ( wiata pomieszczenie 
techniczne) 

21,10 

ogółem 157,39 
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5.      Opis elementów konstrukcyjnych wiaty na tarasie   
         W istniejącym budynku oczyszczalni główna konstrukcja nośna, strop, ściany 

zewnętrzne i przekrycie dachu posiadają wymagane klasy odporności ogniowej.  
 

5.1.    Projektowane elementy konstrukcyjne wiaty – na tarasie oczyszczalni 
 

5.2.    Ściana istniejąca pod kalenicą dachu murowana  
z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplona styropianem, obustronnie tynkowana - 
podmurować do wysokości murłaty w kalenicy dachu, uzupełnić obustronnie tynk. W 
nadmurowanej ścianie w odstępach zakotwić trzy pręty Ø 12 mm z nagwintowaniem i 
nakrętką dla zamocowania murłaty. 

 
5.3.    Konstrukcja wiaty z drewna iglastego, drewno konstrukcyjne C-27 wg PN-EN-338 

 
         - słupy z krawędziaków o wym. 10 x 10 cm – stawiać na papie izolacyjnej, przymocować 

do istniejącego stropu za pomocą systemowych łączników metalowych, min. po dwa 
pkt. łączenia podłoże i słup. Do zamocowania zastosować wkręty połączeniowe z łbem 
płaskim sześciobocznym. Słupy od strony istniejącego budynku dodatkowo połączyć na 
sztywno z istniejącą więźbą dachową lub ścianą. 

          - płatwie z bali o wym. 5 x 17 cm połączyć ze słupem na nakładkę prostą wzmocnioną 
łącznikiem metalowym. 
- murłata 10 x 12 cm ułożyć na papie izolacyjnej przymocować do ściany szczytowej w 
trzech punktach na podkładkę z nakrętką. 
- krokwie z bali o wym. 5 x 12 cm połączyć z płatwiami na łączniki metalowe  
- łaty o wym. 5 x 4 cm mocować do krokwi gwoździami w rozstawie co 35 cm 
- miecze z bali o wym.  5 x 10 cm mocować pod kątem 45o od słupa do płatwi 
- ruszt pod poszycie ścian zewnętrznych z łat 5 x 4 cm w rozstawie wg instrukcji 
producenta płyt poliwęglanowych. 
- deski wiatrowe, podokapowe gr. 2,5 cm 
- łączenie elementów konstrukcyjnych drewnianych wykonać na połączenia ciesielskie, 
połączenia z użyciem wkrętów, gwoździ ciesielskich, systemowych metalowych połączeń 
ciesielskich 
- wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i p.poż. Do 
zabezpieczenia drewna zastosować preparaty z pigmentem w kolorze stalowym. 

  
5.4.    pokrycie dachu z blachodachówki w kolorze dobranym do istniejącego, rozstaw 
łat zastosować zgodnie z instrukcją producenta, mocować z zastosowaniem wkrętów 
farmerskich 
- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolor jw.  
- rynny z PCV łączone na uszczelki o śr. 15 cm 
- rury spustowe z PCV o śr. 12 cm połączyć z istniejącą instalacją deszczową   

 
5.5.    poszycie ścian zewnętrznych wykonać z płyt poliwęglanowych falistych lub 
komorowych (przezroczystych) 
- płyty poliwęglanowe mocować do rusztu z zastosowaniem łączników wg instrukcji 
producenta  
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5.6.    powstałe pomieszczenie techniczne posiada wejście z istniejącego poddasza 
budynku oczyszczalni. Powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się o 21,10 m2. Łączna 
powierzchnia użytkowa wynosi: 157,39 m2 

 

 

6. Charakterystyka energetyczna budynku 
 

Zaprojektowana konstrukcja wiaty pełnić będzie funkcję osłony przed opadami 
atmosferycznymi. Powstałe pomieszczenie techniczne nie wymagają wyposażenia w 
ogrzewanie i inne media. 

 
 

7. Przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
 

Budynek oczyszczalni jest obiektem infrastruktury technicznej i nie ma wymogu 
dostosowania go do korzystania dla osób niepełnosprawnych.  

 
 

 8. Warunki ochrony przeciwpożarowej  
 

a. Przewiduje się, że obciążenie ogniowe nie przekroczy 500MJ/m2. 
   

b. Zgodnie z § 227 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.              
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, budynek stanowi jedną strefę pożarową  (max powierzchnia strefy 
pożarowej nie przekroczy 8000m2). 

c.  Wszystkie elementy budowlane będą z materiałów niezapalnych, nie  
rozprzestrzeniających ognia. Będą zgodne z PN-EN 13501-1:2008  

d.  drewniane elementy konstrukcyjne po zabezpieczeniu preparatem ogniochronnym 
będą B-s1,d0 - niezapalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia  

e.  Warunki ewakuacyjne z tarasu sito piaskownik (wiata – pomieszczenie techniczne) 
przez pomieszczenie nr 12 (rozdział ścieków surowych) na antresoli oczyszczalni i 
dalej zewnętrznymi schodami zejście na plac przed budynkiem. 

 
f. Dojazd i dostęp jednostek straży pożarnej :  

           Dojazd do budynku drogą gminną o nawierzchni utwardzonej 
 
 

g. Wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe  
 

Budynek jako jedna strefa ppoż. wyposażony jest w przeciwpożarowe – urządzenia 
gaśnicze wewnątrz pomieszczeń. Budynek wyposażony w zewnętrzne wyłączniki 
prądu i instalację ewakuacyjną. Pobór wody do gaszenia pożaru z zewnętrznego 
hydrantu z gminnej instalacji wodociągowej 

 
h. Zaopatrzenie wodne do gaszenia: 
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Zabezpieczenie wodne do gaszenia stanowi hydrant zewnętrzny, usytuowany na 
terenie oczyszczalni, zasilany z sieci wodociągowej gminnej.  

 
 

 
 9. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 
 
 Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 2 m-cy, ilość 

jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników nie więcej niż 5 osób. 
 Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 

budowy. 
 Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montażowe, rozbiórkowe, prace przy 

obsłudze i konserwacji sprzętu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, 
na placu składowania materiałów budowlanych na terenie budowy/może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska 
pracy, 
- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy. 

 Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku bez wstępnego przeszkolenia w 
zakresie bhp. 

 Wyprzedzające roboty przygotowawcze w zakresie: 
- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejących przyłączy,  
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracowników w tymczasowym budynku 
zaplecza budowy. 

 Wykaz elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - nie występuje. 

  Informacja dot. przewidywanych zagrożeń /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/: 
- roboty budowlano montażowe o wys. powyżej 5.00 m, 
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzętu 
zmechanizowanego, 

- roboty budowlane transportowo montażowe ciężkich elementów prefabrykowanych, 
których masa przekracza 1 tonę. 

 Zgodnie z § 6 ust. l lit. B rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagają opracowania 
przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien uwzględniać ustalenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp i podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 

 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych: 
przewiduje się wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami 
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, 
pracodawca obowiązany jest udzielić doraźnego instruktażu w zakresie technologii, bhp, 
oraz stosowania środków ochronnych. 

 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez 
przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Na budowie powinna być umieszczona 
tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów: pogotowia ratunkowego, straży 
pożarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych: w budynku administracyjno - biurowym. 

 Uwagi końcowe: wszystkie roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami BHP i pod 
nadzorem i kierownictwem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
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10.   Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska 
        oraz higieny i zdrowia użytkowników 
 
 

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 
Sposób odprowadzania wód opadowych z dachu budynku do kanalizacji deszczowej z 
powierzchni utwardzonych do gruntu w obrębie działki. Zagospodarowanie wód 
opadowych nie narusza stanu wód na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 
Gromadzenie odpadków stałych do pojemników w wiacie śmietnikowej. 
Omawiany projekt inwestycyjny nie wpływa na zmianę środowiska i krajobrazu. Nie 
znajduje się w obszarze objętym jakimkolwiek programem ochrony przyrody. Funkcja i 
charakter zamierzenia inwestycyjnego, jego użytkowanie nie powoduje emisji pyłów, 
hałasu, wibracji i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na 
środowisko naturalne. Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników. 

11.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego. Nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
inwestycyjnego. 

12.  Uwagi końcowe 
    
12.1 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną „Wytyczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz przy zachowaniu przepisów BHP oraz pod 
bezpośrednim nadzorem osób uprawnionych. Teren na którym będą prowadzone prace 
budowlane należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

12.2 Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
  publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
  oraz ze środków łączności dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych 
  na pobyt ludzi. 

12.3 Wymienione w opracowaniu nazwy produktów i firm należy traktować jako 
przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych produktów lub firm pod 
warunkiem zachowania ich parametrów technicznych i jakości. Zmiany te należy 
skonsultować z Projektantem. 

12.4 Wszystkie materiały, elementy małej architektury powinny posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty.     

12.5 W przypadku niezgodności w dokumentacji projektowej należy powiadomić Projektanta     
12.6 W przypadku wątpliwości dotyczących kolorystyki poszczególnych elementów należy 

skontaktować się z Projektantem.         
                   

   Opracował: 
 


