
 

         EGZEMPLARZ 1 

Temat opracowania:  

BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SIEKIERKA STARA, GM. CHOTCZA 

Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY 

Lokalizacja obiektu: Jedn. ewid.: 140901_2 Chotcza, obr.: 0014 Siekierka Stara, dz. nr. ewid. 305/5 

Branża: SANITARNA, KONSTRUKCYJNA 

Inwestor: Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60 
27-312 Chotcza 

Kategoria obiektu: XXX 

BRANŻA SANITARNA 
 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: mgr. inż. Andrzej Maj 

GP-III-7342/28/91 
w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci  

i instalacji sanitarnych 

 

Sprawdził: inż. Marcin Maj 

MAZ/0318/PWOS/11 
w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: inż. Jerzy Bednarczyk WBP-II-K-8386/RA/117/82  

Sprawdził: inż. Artur Derr UAN-II-K-8386/5/86  

Radom, maj 2019 



Zawartość opracowania: 

Strona tytułowa i zawartość opracowania      – str. 1-2 

Oświadczenie projektantów       – str. 3 

Uprawnienia budowlane, przynależność do Izby Budownictwa  – str. 4-12 

Część opisowa dla branży sanitarnej      – str. 13-16 

Rysunki dla branży sanitarnej: 

 Orientacja       – rys. nr 0,    str. 16a 

 Projekt zagospodarowania terenu   – rys. nr S01,    str. 17 

 Wytyczne sterowania poziomów wody w zbiorniku  

i wytyczne komory przyłączeniowej   – rys. nr S02,    str. 18 

 Węzeł montażowy W1     – rys. nr S03,    str. 19 

 Węzeł montażowy W2 i W3    – rys. nr S04,    str. 20 

 Spust i przelew wody ze zbiornika   – rys. nr S05,    str. 21 

Część opisowa dla branży konstrukcyjnej     – str. 22 

Rysunki dla branży konstrukcyjnej: 

 Fundament pod zbiornik wody uzdatnionej  – rys. nr K01,    str. 23 

Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  str. 24-26 

Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku   str. 27-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oświadczam, że projekt 
budowlany:  

„BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY 
W MIEJSCOWOŚCI SIEKIERKA STARA, GM. CHOTCZA”  

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami wiedzy technicznej i sztuki  
budowlanej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

BRANŻA SANITARNA 

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: mgr. inż. Andrzej Maj 

GP-III-7342/28/91 

w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej w zakresie sieci  

i instalacji sanitarnych 

 

Sprawdził: inż. Marcin Maj 

MAZ/0318/PWOS/11 

w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: inż. Jerzy Bednarczyk WBP-II-K-8386/RA/117/82  

Sprawdził: inż. Artur Derr UAN-II-K-8386/5/86  

 



 

Opis projektu budowlanego branży sanitarnej 

BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SIEKIERKA STARA, GM. CHOTCZA 

1. Podstawa opracowania 
 umowa z Inwestorem 

 inwentaryzacja własna do celów projektowych istniejącej SUW 

 

2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje budowę zbiornika terenowego nadziemnego wraz z 

niezbędnym uzbrojeniem podziemnym na terenie Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Siekierka Stara, gmina Chotcza. 

 

3. Stan istniejący 
Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na działce Inwestora, 

nr ewid. 305/5. Na terenie Stacji zlokalizowana jest następująca infrastruktura: 

 dwie studnie głębinowe S1 i S2, 

 podziemny zbiornik wody uzdatnionej, V=50 m3, 

 budynek Stacji Uzdatniania Wody, 

 budynek pomp z zestawem pompowym II°, z wydzielonym 

pomieszczeniem chlorowni, 

 odkryty terenowy zbiornik wód popłucznych, 

 uzbrojenie podziemne wody, kanalizacji, kabli energetycznych, 

sterowniczych. 

Woda surowa z działających naprzemiennie studni głębinowych z pompami I° 

kierowana jest do budynku Stacji Uzdatniania Wody, skąd po uzdatnieniu 

przepływa na istniejący podziemny, stalowy zbiornik wody o poj. V=50m3. Ze 

zbiornika woda przepływa do budynku z zestawem pomp II° i kierowana jest 

dalej na sieć rozbiorczą. Z przewodu podziemnego wody uzdatnionej, między 

zbiornikiem wody a budynkiem zestawu hydroforowego zasilane jest również 

płukanie instalacji technologicznej uzdatniania wody w budynku SUW. Wody 

popłuczne z budynku Uzdatniania przepływają do istniejącego terenowego 

odkrytego zbiornika tych wód. Istniejące pompy głębinowe o mocy 4,5 kW 

każda, pracują naprzemiennie. Zestaw pomp II° wyposażony jest w cztery 

pompy o mocy 5,5 kW każda. Istniejący zbiornik podziemny obsypany ziemią 



jest zbiornikiem stalowym wody uzdatnionej o poj. 50 m3. Zbiornik ten 

eksploatowany jest ok. 20 lat. Rzędna posadowienia zbiornika w stosunku do 

pomp II° nie zapewnia całkowitego wykorzystania jego pojemności, aby 

zapewnić niezbędne zalanie pomp, zbiornik ten nie zapewnia również zapasu 

wody do celów p.poż. Przewiduje się demontaż tego zbiornika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Opis projektu zagospodarowania terenu branży sanitarnej  
dla 

BUDOWY ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SIEKIERKA STARA, GM. CHOTCZA 

 

4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika terenowego wody wynosi 

17,65 m2. 

4.2. Działka nr 305/5 z projektowanym zbiornikiem wody nie jest wpisana do 

rejestru zabytków. Projektowanej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

4.3. Przedmiotowa działka położona jest poza terenami górniczymi i poza 

terenami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, nie dotyczą jej związane z 

takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 

zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych. 

4.4. Projektowana inwestycja nie stwarza istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

zbiornika wody i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

4.5. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko i nie stanowi uciążliwości dla zabudowy 

zlokalizowanej w sąsiedztwie. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu 

mieści się w całości na działce Inwestora nr 305/5. 

4.6. Opis przyjętych rozwiązań 

Na terenie Stacji projektuje się nowy terenowy zbiornik wody uzdatnionej, 

zlokalizowany w rejonie istniejących studni głębinowych. Istniejący zbiornik 

podziemny, obsypany ziemią do demontażu po wybudowaniu nowego 

zbiornika terenowego. Projektowany zbiornik terenowy jest zbiornikiem 

stalowym, typowym, ocieplanym, typ A, D = 4500mm, o poj. V=100 m3. 

Zbiornik usytuowany będzie na fundamencie wg. projektu konstrukcyjnego.  

Komora przyłączeniowa zbiornika dla wody tłocznej, ssania, przelewu i spustu 

wg. wytycznych na rysunkach. W komorze przyłączeniowej na przewodzie 



spustowym wody – zasuwa odcinająca. Komora przyłączeniowa ze ścianami i 

przykryciem ocieplona. Komorę wypełnić również ociepleniem z wełny 

mineralnej. Rzędna 0,00 zbiornika tj. 146,30 m n.p.m. zapewnia właściwe 

zalanie pomp II°. Wokół zbiornika wykonać opaskę z kostki polbruk, obsypka 

fundamentu z wykorzystaniem ziemi z obsypki demontowanego zbiornika 

podziemnego. Sterowanie poziomów wody w zbiorniku na listwie sterowniczej. 

Budowa zbiornika wymaga przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Woda uzdatniona kierowana będzie na proj. zbiornik, ze zbiornika tego 

kierowana będzie na zestaw pompowy jak również do Stacji Uzdatniania jako 

woda do płukania filtrów. Rurociągi wody projektuje się z rur PVC PN10. 

Zasuwy odcinające w terenie z miękkim klinem uszczelniającym, z 

wrzecionami wyprowadzonymi na teren w obudowie do skrzynek. Spust i 

przelew z proj. zbiornika do istniejącej kanalizacji wód popłucznych między 

budynkiem SUW a zbiornikiem wód. Włączenie do tej kanalizacji poprzez 

studzienkę PE φ425 mm, rzędna włączenia po dokonaniu odkrywki istniejącej 

kanalizacji. Rurociągi przelewu i spustu z rur PVC SN8. Przy demontażu 

zbiornika podziemnego zdemontować również istniejące uzbrojenie z tym 

zbiornikiem.  

Projektuje się wymianę istniejących włazów do studni głębinowych na włazy 

φ600 mm z blachy szlachetnej. Projektuje się również dwa osuszacze 

powietrza usytuowane w budynku pompowni II°, np. Master DH26, 27 litrów 

firmy DST Polska. W uzgodnieniu z Inwestorem przewidziana jest wymiana 

szafy sterującej zestawu pomp II° oraz nowa rozdzielnia elektryczna w tym 

budynku, uwzględniająca nowy zbiornik terenowy.  

 

5. Wytyczne budowlane 

 

Wykonać naprawę opaski wokół budynku pompowni (zestawu 

hydroforowego). Wykonać malowanie stolarki okiennej i drzwiowej. Naprawić 

rynny i rury spustowe z dachu. Wykonać naprawę tynków po robotach 

instalacyjnych oraz pomalować ściany i sufity pomieszczeń SUW tj.: 

- pom. zestawu hydroforowego 

- pom. wc 

- pom. chlorowni 

 

 

 

















 

  

Temat opracowania:  

BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ NA TERENIE STACJI 
UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SIEKIERKA STARA, GM. CHOTCZA 

Stadium opracowania: INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Lokalizacja obiektu: Jedn. ewid.: 140901_2 Chotcza, obr.: 0014 Siekierka Stara, dz. nr. ewid. 305/5 

Branża: SANITARNA, KONSTRUKCYJNA 

Inwestor: Gmina Chotcza, Chotcza – Józefów 60 
27-312 Chotcza 

Kategoria obiektu: XXX 

BRANŻA SANITARNA 
 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: mgr. inż. Andrzej Maj 

GP-III-7342/28/91 
w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej w zakresie sieci  

i instalacji sanitarnych 

 

Sprawdził: inż. Marcin Maj 

MAZ/0318/PWOS/11 
w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

 
 

BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektował: inż. Jerzy Bednarczyk WBP-II-K-8386/RA/117/82  

Sprawdził: inż. Artur Derr UAN-II-K-8386/5/86  

Radom, maj 2019 
 



    Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
     

Wśród tych zagrożeń możemy wyróżnić: 

- zasypanie w wykopie 

- ruch samochodowy 

- upadek do wykopu 

- istniejące uzbrojenie podziemne. 

 

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas 
prowadzenia robót 
- ruch pojazdów na budowie, 

- praca narzędzi, elektronarzędzi 

- uszkodzenie kabli elektrycznych podziemnych przy prowadzeniu robót 

- zasypanie człowieka ziemią w wykopie, upadek do wykopu 

 

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót 
Miejsca prowadzenia robót z wykopami należy wygrodzić i oznakować 

tablicami „Uwaga głębokie wykopy”. 

W razie konieczności wykonać przejścia dla pieszych nad wykopami z 

barierkami. Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierkami, w nocy 

oświetlić. 

Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z normą 

BN- 83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania przy odbiorze” oraz normą PN-86/B-02480 

„ Grunty budowlane” 

 



Instruktaż pracowników 
Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać dopuszczenie lekarskie do 

wykonywania tego typu robót, kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w 

zakresie BHP. 

Instruktaż powinien obejmować: 

- zasady organizacji budowy i pracy, 

- zakres i miejsce robót, 

- zasady bhp na stanowisku roboczym 

- możliwe zagrożenia, 

- tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 
niebezpieczeństwom 

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 

Gaśnica proszkowa 6 kg                                      - szt. 1 

Koc gaśniczy                                                       - szt. 1 

Obecny na budowie piasek lub ziemia. 

- Zabezpieczenie medyczne. 

Apteczka pierwszej pomocy ( w pomieszczeniu kierownika budowy). 

- Środki łączności. 

Telefony stacjonarne lub komórkowe. 

Środki ochrony indywidualnej 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, 

okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz 

znak bezpieczeństwa. 

Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm w tym 

względzie. 


