
Projekt techniczny 

część opisowa  
 

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego,  
(zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące 

obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej 

praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania 

pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń), a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub 

nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu. 

 

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. 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. Zbiornik wyposażony w wywietrznik grawitacyjny 

średnicy 160mm wyprowadzony min 50cm ponad poziom terenu.  

Konstrukcja w całości żelbetowa prefabrykowana (składająca się z gotowych segmentów) o 

następujących parametrach:   

− klasa betonu C35/45 (B45), wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość 

<5%,  

− klasa ekspozycji XC4, 

− zgodny z wymogami PN-EN 206, 

− zbrojenie AIIIN 

− zaleca się aby beton był z dodatkami uszczelniającymi np. hydrobet lub plastibet wg 

zaleceń producenta. 

Zbiornik winien posiadać niezbędne atesty, certyfikaty i deklaracje właściwości użytkowych 

spełniający wymagana projektowe. Producent winien dostarczyć dokumentacje powykonawczą 

zbiornika na szambo zamawiającemu na koniec wykonywanych robót budowlanych.  

Na etapie montażu zbiornika należy przewidzieć wykonanie przejścia szczelnego w zbiorniku 

po uprzednim zniwelowaniu głębokością przejścia w ścianie do budynku oraz posadowienia 

studzienki rewizyjnej. Po włączeniu kanalizacji sanitarnej, montażu kominka 

odpowietrzającego oraz kominka inspekcyjnego można zbiornik zasypać gruntem bez ostrych 

kamieni oraz pospółką, tak aby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej ścian bocznych 

zbiornika. Przed całkowitym zasypaniem należy wykonać próbę szczelności.  

Szambo należy zabudować zgodnie z wytycznymi jego producenta.  

Ściany żelbetowe gr. 18 cm oraz żelbetowa płyta górna i dolna gr. 20 cm z betonu o parametrach 

jw. zbrojona stalą AIIIN. W pokrywie należy przewidzieć zamykany otwór rewizyjny (właz) 

do usuwania nieczystości oraz otwór na wentylację. Otwór rewizyjny stanowi studzienka 

włazowa z kręgów betonowych Ø 80 cm, z włazem żeliwnym Ø 60 cm; wentylacja rury PCW 

Ø 160 mm wystająca ponad naziom terenu min. 0,5 m. 

− włazy żeliwne DN 600mm o klasie obciążenia min D400 – 1 szt. /zbiornik  

− kominy z kręgów betonowych DN 1000mm – 1 kpl./zbiornik  

− drabinka ze stali nierdzewnej – 1 szt./zbiornik 

 

W ramach inwestycji planuje się dodatkowo wykonanie opaski z kruszywa kamiennego frakcji 

0-31,5mm o grubości 25cm na przygotowanym wcześniej podłożu z pospółki o grubości 20cm.  



 

2. W zależności od potrzeb - geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej 

 

Kategoria obiektu budowlanego VIII.  

Brak konieczności sporządzenia dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego. Inwestycja realizowana jest poza wpływami eksploatacji górniczej. 

 

3. W zależności od potrzeb - dokumentacja geologiczno-inżynierska 

 

Nie dotyczy.  

 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród 

budowlanych 

 

Zbiornik żelbetonowy o wymiarach 5,76x6,00x 3,00 składający się z gotowych 

prefabrykowanych elementów.  

Rura PCV Ø 200 SN 8 o długości L= 47,0m 

 

Zestawienie elementów składowych i jego szacowanych wartości: 

Nazwa  Elementy składowe  
Ilość  

elementów  

Masa 

elementu 

[t]  

Łączna 

masa  

[t]  

ZB 50m3  

Dla  

Hcz=1,70m 

   

element skrajny monolityczny z pokrywą 

o wewnętrznej szerokości 5640 mm  i 

wysokości wewnętrznej 2200 mm,  

grubości ścianki - 180 mm , dł. 2700mm  

2  23,50  47,00  

Płyta domykająca boczna o szerokości  

6000 mm, wysokości  2600 mm i grubości 

180 mm  

2  7,00  14,00  

 MASA ŁĄCZNA     61,00  

 

Wymiary wewnętrzne zbiornika (długość/szerokość/wysokość): 5,40m / 5,64m / 2,20m  

Wymiary zewnętrzne zbiornika (długość/szerokość/wysokość):  5,76m / 6,00m / 2,60m  

 

Elementy żelbetowe wykonywane są z betonu o następujących parametrach:   

− klasa betonu C35/45 B(45),  

− klasa ekspozycji XC4,   

− wodoszczelność W8,  

− mrozoodporność  F150 ,  

− nasiąkliwość < 5% - zgodne z PN-EN 206,  

− zbrojenie AIIIN. 

− zaleca się aby beton był z dodatkami uszczelniającymi np. hydrobet lub plastibet wg 

zaleceń producenta. 



Konstrukcję zabezpieczyć malując od wewnątrz i zewnątrz abizolem R – jedna warstwa i 

abizolem P – 2 warstwy. Dopuszcza się stosowanie innych środków bitumicznych wg zaleceń 

producenta. Malowanie wykonać po okresie dojrzewania betonu na suchej nawierzchni. 

Konstrukcję zbiornika należy tak wykonać aby nie pojawiało się zarysowanie od strony 

wewnętrznej. Przy najbardziej niekorzystnym obciążeniu mogą się pojawiać miejscowe 

zarysowania nieprzekraczające dopuszczalnej rozwartości granicznej 0,3 mm. Od strony 

zewnętrznej przyjęto dopuszczalną rozwartość rys 0,3 mm. 

 

Styk obu łupin uszczelnić zaprawą wodoszczelną np. Ceresit lub Atlas. Alternatywnie 

dopuszcza się uszczelnienie środkami bitumicznymi np. lepikiem na zimno. Analogicznie 

uszczelnić kręgi dystansowe. Górną powierzchnię płyty pokrywowej zabezpieczyć dwoma 

warstwami papy na lepiku lub folii PCV. 

 

Roboty ziemne i montażowe: 

− Trasę oraz lokalizacje projektowanych obiektów w terenie należy wytyczyć 

geodezyjnie w oparciu o wykonany projekt. Przed wykonaniem wykopów sprzętem 

mechanicznym należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem dokładnego ustalenia 

przebiegu i głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego jak również 

projektowanych urządzeń celem prawidłowego funkcjonowania. 

− Roboty ziemne wykonać mechanicznie i ręcznie przy zbliżeniach do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Ogólnie zakres ręcznych wykopów liniowych określono na 

20 %. 

− Stanowiska pracy maszyn budowlanych ( urządzenia dźwigowe, koparki itp. ) w pobliżu 

linii napowietrznych elektroenergetycznych należy urządzić zgodnie z PN-E-05100-1, 

rozdz. 28. 

− Z uwagi na projektowane głębokości posadowienia rurociągów należy wykonać pełne 

umocnienie ścian wykopów. 

− Cześć ziemi stanowiącej nadmiar oraz gruz należy wywieźć bezpośrednio na wysypisko 

lub uzgodnione z Inwestorem miejsce odkładu gruntu do ewentualnego 

zagospodarowania 

− W razie wystąpienia wody gruntowej w wykopie proponuje się odwodnienie 

powierzchniowe wykopów liniowych na czas budowy z zastosowaniem drenażu z rur 

drenarskich z PVC o średnicy DN 100 mm i studzienek zbiorczych , z których wodę 

gruntowa należy odpompować pompą spalinową lub elektryczną do wody brudnej.  

− Przewidziano wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi o grubości 10 cm. 

Następnie należy wykonać obsypkę piaskową do wysokości 20 cm ponad wierzch 

rurociągów z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami pozostawiając nie obsypane 

złącza kielichowe do czasu wykonania próby szczelności. W przypadkach gdy 

przykrycie rurociągu będzie mniejsze niż 1,0 m należy wykonać obsypkę ocieplającą w 

postaci 0,3 m warstwy żużla zabezpieczonego folią ogrodową lub papą od góry. 

− Zmontowane przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności 

na eksfiltracje i infiltracje wód gruntowych do kanału, zgodnie z wymogami PN-EN 

1610:2002.  

− Przed zasypaniem wykopu należy wykonać odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wykonać inwentaryzacje geodezyjną rurociągu jak również 

projektowanego zbiornika. Następnie należy zasypać wykop warstwami o gr. 20 cm z 

jednoczesnym zagęszczaniem.  

− Zasypkę wykopów w obrębie projektowanej drogi i chodników należy wykonać 

gruntem zagęszczalnym, zageszczanym warstwami, celem uzyskania odpowiedniego 



wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli istniejący grunt nie spełnia powyższego warunku należy 

przewidzieć jego wymianę.  

− Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopach w obrębie istniejących i projektowanych 

nawierzchni utwardzonych (drogi, chodniki) winien wynosić 0,99. 

− Ewentualne wejście do zbiornika  powinno się odbywać przy zachowaniu szczególnej 

ostrożności i asyście osoby z zewnątrz. Osoba wchodząca do zbiornika powinna być 

zabezpieczona liną umożliwiającą natychmiastowe wyciągnięcie w przypadku utraty 

przytomności, 

− Z uwagi na dużą głębokość, wykop należy wykonać ze skarpami o nachyleniu 

dostosowanym do rodzaju gruntu lub z odpowiednimi umocnieniami skarp. 

 

Uwagi ogólne 

 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

− powiadomić właścicieli istniejącego uzbrojenia w rejonie planowanych robót celem 

pełnienia nadzoru, 

− wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych obiektów zgodnie z projektem,  

− wykonać ręczne przekopy sondażowe celem zlokalizowania trasy oraz ustalenia 

rzeczywistej głębokości istniejącego uzbrojenia podziemnego jeśli znajduje się ono w 

kolizji z uwagi na brak wykluczenia infrastruktury nie zidentyfikowanej. 

 

Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem a także: 

− Obowiązującymi przepisami BHP dla robót budowlano - montażowych zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Instrukcjami montażu producentów zastosowanych elementów i materiałów, 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Wyd. 

PKTS,G,G i K , Warszawa 1996 r. 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

− PN-B-10736:1999 pt. ,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

(warunki techniczne wykonania )" 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

 

Materiały i urządzenia użyte do wykonania robót winny być dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie , to jest posiadać: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa (w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji), 

lub 

− Certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub z aprobatą techniczną 

(w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacja ) 

 

Roboty należy zlecić wyspecjalizowanej firmie oraz realizować je pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy. 

 

Dokonywać na bieżąco odbiorów częściowych robót , w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

 

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi - w przypadku 



zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego usługowego lub 

produkcyjnego 

 

Nie dotyczy. 

 

6. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 
(nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania 

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 

obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych - w 

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego) 

 

Ścieki z istniejącego budynku mieszkalnego odprowadzane będą za pomocą rur PCV o średnicy 

200 mm i długości 47,0m do projektowanego zbiornika. Przejście należy wykonać jako 

szczelne o szerokości min 5cm większej niż średnica rury. Wentylacja zbiornika – typową rurą 

wywiewną o średnicy 50 mm. W celu prawidłowego odprowadzenia ścieków projektuje się na 

załamaniu systemową studzienkę rewizyjną DN600 (przelotową) usytuowaną na wcześniej 

ułożonej podbudowie z pospółki gr. 15cm oraz podbudowy z kamienia gr. 15cm. Całość należy 

na obwodzie zasypać pospółką i warstwami dogęszczać.  

 

7. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w 

szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: 

 

a) ogrzewczych, 

nie dotyczy 

 

b) chłodniczych, 

nie dotyczy 

 

c) klimatyzacji 
- wyposażonych w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urządzenia z indywidualnym sterowaniem 

pomieszczeniowym (w szczególności termostatyczny zawór grzejnikowy, termostat pokojowy, termostat 

klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacją z systemem nadrzędnym oraz z 

funkcją sterowania zależną od zapotrzebowania, 

nie dotyczy 

 

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 

nie dotyczy 

 

e) wodociągowych i kanalizacyjnych, 

wodociągowych nie dotyczy; kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki do zbiornika za 

pomocą rury PCV 200 

 

f) gazowych, 

nie dotyczy 

 

g) elektroenergetycznych, 

nie dotyczy 

 

h) telekomunikacyjnych, 

nie dotyczy 

 



i) piorunochronnych, 

nie dotyczy 

 

j) ochrony przeciwpożarowej; 

nie dotyczy 

 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego, o których 

mowa w pkt 7, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami 

przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem 

rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym należy przedstawić: 

 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - 

założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych 

oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii, 

nie dotyczy 

 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń 

ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy 

cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; 

nie dotyczy 

 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w 

tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 

parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem 

 

Nie dotyczy. 

 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu; 

 

Nie dotyczy. 

 

11. Charakterystyka energetyczna budynku. 

 

Nie dotyczy. 


