
Projekt architektoniczno-budowlany 

część opisowa  
 

1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia 

budowlanego. 

 

Rodzaj: 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Buława nr 6, 

dz. nr 13, obręb Pisarzowice. Przedmiotowy zbiornik wraz z projektowaną kanalizacją sanitarną 

będzie służył do odprowadzania ścieków z istniejącego budynku mieszkalnego. 

 

Kategoria obiektu budowlanego: VIII. 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. 

 

Budowa podziemnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe dla budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki z 

istniejącego budynku do planowanego ww. szczelnego zbiornika wybieralnego. Wywóz 

nieczystości nastąpi przez wyspecjalizowaną firmę. 

 

3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego 

wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i 

kolorystykę elewacji. 

 

Zaprojektowano podziemny zbiornik szczelny, wybieralny, bezodpływowy, prefabrykowany, 

segmentowy posiadający nieprzepuszczalne ściany i dno. Zbiornik jednokomorowy. 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (w szczególności: kubaturę, 

zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość, średnicę i liczbę kondygnacji). 

 

Charakterystyczne parametry zbiornika. 

Pojemność    50,00  m3   

Powierzchnia zabudowy 34,56 m²   

Wysokość   3,00 m 

Długość   5,76 m 

Szerokość   6,00 m  

Długość rury i średnica Ø PCV 200 SN8, L= 47,00m 

 

5. Opinia geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. 

 

Przyjęto, że w miejscu posadowienia zbiornika znajdują się grunty nośne przepuszczalne, 

poziom lustra wody znajduje się poniżej poziomu posadowienia zbiornika. Przedmiotowy 

zbiornik zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach 

gruntowych (nie jest wymagane wykonanie badań geotechnicznych). Obiekt posadowić 

bezpośrednio. Zbiornik posadowić na warstwie podbudowy kamiennej o frakcji 0-63mm 

grubości do 35cm (mieszanka szarogłazowa lub bazaltowa) oraz na warstwie stabilizacji 

piaskowo-cementowej Rm=6,0 Mpa. Na tak przygotowane warstwy projektowany zbiornik 

należy posadowić w gotowym wykopie na podsypce piaskowej grubości 5cm. Wykop nie może 

być nawodniony. W trakcie robót należy zapewnić bezpieczne odprowadzanie wód 



deszczowych. Po włączeniu kanalizacji sanitarnej, montażu kominka odpowietrzającego oraz 

kominka inspekcyjnego można zbiornik zasypać pospółką oraz zagęszczać warstwami wokół, 

tak aby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej ścian bocznych zbiornika. Przed zasypaniem 

należy sprawdzić szczelność zbiornika oraz spisać odpowiednie protokoły.  

 

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - liczbę lokali 

mieszkalnych i użytkowych. 

 

Nie dotyczy. Przedmiotem zamierzenia jest budowa zbiornika podziemnego czyli budowli. 

 

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego - liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. 

 

Nie dotyczy. Przedmiotem zamierzenia jest budowa zbiornika podziemnego czyli budowli. 

 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 

niepełnosprawne. 

 

Nie dotyczy. 

 

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod 

względem: 

 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 

oraz wód opadowych 

 

W ramach zadania nie zmienia się stanu wody w gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 

znajdującej się na jego terenie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich, a także nie odprowadza się wód i ścieków na grunty sąsiednie. 

 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 

z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 

Inwestycja nie należy do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska. Uciążliwość  

w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - nie 

występuje.  

 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów 

 

Inwestycja nie należy do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska. Uciążliwość  

w zakresie ilości wytwarzanych odpadów - nie występuje.  

 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,  

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,  

z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich 

rozprzestrzeniania się 

 



Inwestycja nie należy do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska. Uciążliwość w 

zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, substancji 

zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczeń 

gruntu i wód nie występuje.  

 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi,  

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 

Charakter obiektu, jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływają negatywnie na 

istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe  

i podziemne. 

 

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - analizę technicznych, 

środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło (w tym zdecentralizowanych systemów dostawy 

energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub 

blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii) 
 

Nie dotyczy. 

 

11. W stosunku do budynku - analizę technicznych i ekonomicznych możliwości 

wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w 

poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej. 

 

Nie dotyczy. 

 

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Nie dotyczy. Zapewnia się użytkowanie zbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu. 

 

Zbiornik nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa pożarowego. 

Zapewniono istniejący dogodny dojazd jednostek gaśniczych z przyległej drogi.  

 

 


