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   Lubawa, 15.12.2020 r. 
 

    Oświadczenie 
 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane oświadczam, że projekt 

budowlany budowy niecki dezynfekcyjnej na działce nr 624/8, 624/19 obręb           

nr 0011- miasto Mława został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami               

i zasadami wiedzy technicznej. 

 

projektował:  
mgr inż. arch. 
Łukasz Krawiecki  
upr. bud. 13/WMOKK/2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektował:  
mgr inż.  
Łukasz Kamiński  
upr. bud. WAM/004/ZOOS/18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

projektował:  
mgr inż.  
Daniel Sokołowski 
upr. bud WAM/0149/PWOE/11  
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Zawartość projektu 
 

II. Projekt PZT 
Część formalno-prawna znajduje się na wstępie projektu. 

 

1. Informacja o obszarze oddziaływania     

2. Mapa do celów projektowych      skala 1:500  

3. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu     

4. Rys. S-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500  

 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

 
NAZWA OBIEKTU : Budowa niecki dezynfekcyjnej.  
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :Miasto Mława 
OBRĘB: 0011-MŁAWA 
DZIAŁKA NR: 624/8, 624/19,  
KAT. OBIEKTU : VIII 
 

nazwa i adres obiektu budowlanego 

INWESTOR:  ZAKŁAD "WOD-KAN" Sp. z o. 
 
ADRES : ul. Płocka 106, 06-500 Mława 
 
 

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres 
 

mgr inż. arch.  Łukasz Krawiecki  
upr. bud. 13/WMOKK/2019 
 
 

opracował 
Na podstawie art.34 ust.3 pkt.5 Ustawy prawo budowlane informuje się o 

obszarze oddziaływania obiektu: 
 

mieści się w całości na działce, na której został zaprojektowany. 
 
Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy: 
-Prawo własności  
-Ustawa prawo wodne DZ.u.2015.469-j.t z póź. zm. dział III rozdział 2, oraz art 88(I)-
88(q) 
-Ustawa Drogi publiczne Dz.U..2015.460-j.t. rozdz  4 
-Ustawa Ochrony środowiska Dz.U. 2013.1232-j.t. z póź zm. art 135,art 136 
-Ustawa Ochrony przyrody Dz.U.2015.1651-j.t.art.15 ust 1 pkt 1 art. 17 ust 1 pkt 3 
art. 17 ust 1 pkt 5 art. 45 ust 1 pkt 2 art. 118 
-Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t. 
 



 

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.0 Dane ogólne: 

1.1  Inwestor: 

Zakład "WOD-KAN" Sp. z o. o.   

ul. Płocka 106, 06-500 Mława 

tel. 23 654 60 73 

1.2      Temat: 

Budowa niecki dezynfekcyjnej do mycia i opróżniania samochodów WUKO wraz z zewnętrzną 
instalacją elektroenergetyczną oraz wodno-kanalizacyjną. 

1.3 Lokalizacja: 

Działka nr 624/8 oraz 624/19, obręb 0011-Mława przy ul. Płockiej. 

2.0 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Projekt opracowano na podstawie: 

1) Zaleceń i wytycznych Inwestora. 

2) MPDP. 

3) Obowiązujących norm i przepisów. 

3.0 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy niecki dezynfekcyjnej do mycia i opróżniania 
samochodów WUKO wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz wodno-kanalizacyjną. 

4.0 Zakres opracowania: 

Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu budowy niecki. 

Zakres i forma projektu budowlanego została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury Dz. U. Nr.120 poz. 1113 z dnia 3.07.2003 r. z późn. zmianami. 

Zgodnie z §1 w/w rozporządzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1113) projekt budowlany stanowi 
podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i nie ogranicza zakresu opracowań 
projektowych na potrzeby związane z wykonywaniem robót budowlanych – tj. projektu 
konstrukcyjno – wykonawczego, obejmującego swym zakresem rysunki warsztatowe konstrukcji 
stalowej oraz wykonawcze elementów żelbetowych. 

 

4.1 Charakterystyka obiektu: 

Wymiary projektowanego obiektu (  mierzona w ścianach osłonowych ) 

:dł.  12,48m , szer. 5,48m + 2,00m. 
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5.0 Opis stanu istniejącego: 

 Działka nr 624/8 , 624/19, na której projektowana jest niecka, położona jest w Mławie przy ul. 
Płockiej, obręb 0011. Na działce znajdują się obiekty służące zakładowi wod-kan., teren otacza 
ogrodzenie.Na działce znajdują się drzewa i krzewy, a występująca zieleń niska nie ma wpływu na 
planowaną inwestycje. 
   

6.0 Opis projektowanego układu przestrzennego: 

 Położenie obiektu zaplanowane zostało w części niezabudowanej działki w odległości 4,0 m od 
granic.  

6.1 Dojście do obiektu. 
Istniejące dojścia oraz dojazdy ( lub ulepszone wg odrębnego opracowania).  

 
 6.2 Uzbrojenie terenu 

 Projektowane – zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna oraz wod-kan. 
 

6.2 Ukształtowanie terenu i zieleni 
 Nie planuje się zmian w zakresie ukształtowania terenu i zieleni. 

 
 6.4 Ogrodzenie terenu 

  Istniejące. 
   

 6.5 Zieleń 
  Bez zmian. Należy zrekultywować teren wokół niecki.  

7.0 Dane liczbowe: 

Dane liczbowe: 

WYSOKOŚĆ OBIEKTU ( od poziomu chodnika )  2,70m 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA   

 73,54 m2 

 64,18 m2 

8.0 Ochrona konserwatorska: 

Teren pod planowanym przedsięwzięciem wg informacji inwestora nie stanowi odrębnej formy 
ochrony. 

9.0 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę: 

Działka objęta opracowaniem nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 

10.0 Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko: 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i inne obiekty oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
Planowany obiekt nie należy do obiektów, które mogą w znaczny sposób pogorszyć stan 

środowiska. Ponadto planowany obiekt nie będzie transmitował zanieczyszczeń oraz nie będzie 
emitował hałasu i wibracji. 

Wszelkie odpady komunalne wytwarzane w czasie użytkowania obiektu będą magazynowane 
na terenie działki w pojemnikach do tego przeznaczonych, a następnie cyklicznie przewożone na 
wysypisko śmieci. 

PROJEKTOWAŁ(A) : 
mgr inż. arch. ŁUKASZ KRAWIECKI  
upr. bud. 13/WMOKK/2019 
upr. bud. WAM/0004/PWOK/12 
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Zawartość projektu 
 

II. Projekt budowlany 
 

Część formalno-prawna znajduje się na wstępie projektu. 

 

 
1. Opis techniczny do projektu budowlanego.    
  
2. Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne:  

 
1_RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ skala 1:50 

2_RZUT NIECKI skala 1:50 

3_RZUT POMOSTU TECHNICZNEGO skala 1:50 

4_ PRZEKRÓJE skala 1:50 

5_WIDOK / ELEWACJE skala 1:50 

6_AKSONOMETRIA  skala 1:50 

E1_INSTALACJA ELEKTRYCZNA skala 1:50 

S1_INSTALACJA WOD-KAN skala 1:50 

S2_SZCZEGÓŁ OSADNIKA skala 1:50 

S3_SZCZEGÓŁ SEPARATORA skala 1:50 

3. Informacja BIOZ:  
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO 

1.0 Dane ogólne. 

1.1 Inwestor: 

Zakład "WOD-KAN" Sp. z o. o.   

ul. Płocka 106, 06-500 Mława 

tel. 23 654 60 73 

1.2      Temat: 

Budowa niecki dezynfekcyjnej do mycia i opróżniania samochodów WUKO wraz z zewnętrzną 
instalacją elektroenergetyczną oraz wodno-kanalizacyjną. 

1.3 Lokalizacja: 

Działka nr 624/8 oraz 624/19, obręb 0011-Mława przy ul. Płockiej. 

  

1.4 Podstawa merytoryczna opracowania: 

Projekt opracowano na podstawie: 

4) Zaleceń i wytycznych Inwestora. 

5) Kopii mapy zasadniczej. 

6) Wypisu z miejscowego planu. 

7) Obowiązujących norm i przepisów. 

8) Umowy projektowej. 

 . 

1.5 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego niecki 
dezynfekcyjnej do mycia oraz opróżniania samochodów WUKO.  

 Wymiary projektowanego obiektu (  mierzona w ścianach osłonowych ) 

:dł.  12,48m , szer. 5,48m + 2,00m. 

 

2.0 Warunki gruntowo wodne: 
 

Na podstawie badań inżynierskich przyjęto proste warunki gruntowo-wodne, 
zaprojektowano bezpośrednie posadowienie. Ustalono I kategorię geotechniczną. 

W trakcie prac należy kontrolować przyjęte założenia gruntowe w przypadku 
wątpliwości należy skontaktować się z autorem opracowania.  

Poziom fundamentów ustalono poniżej przemarzania gruntu. Prace przy fundamentach 
istniejących wykonywać z należyta starannością oraz ostrożnością. W przypadku 
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jakichkolwiek wątpliwości wezwać projektanta i inspektora nadzoru celem podjęcia 
stosownych decyzji.  

3.0 Lokalizacja i układ funkcjonalno – przestrzenny: 
 

Obiekt będzie służył do mycia oraz opróżniania samochodów WUKO. Obiekt 
zaprojektowano jako żelbetowy z płyta fundamentową oraz ścianami na których wsparto 
stalowy pomost roboczy. Obiekt wpisuje się w formę budowli o przeznaczeniu 
technicznym.   

 

4.0 Dane liczbowe oraz zestawienie powierzchni pomieszczeń i program użytkowy: 
 

Dane liczbowe: 

WYSOKOŚĆ OBIEKTU ( od poziomu chodnika )  2,70m 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY  

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA   

 73,54 m2 

 64,18 m2 

 

5.0 Opis stanu projektowanego. 

5.1 Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych: 
 

Niecka otwarta żelbetowa jednokomorowa z betonu B30 [C25/30] z dodatkiem 
„HYDROBETU” i stali A-III (RB500W).  

 

5.2 Ściany żelbetowe 
Ściany o grubości 24 cm z betonu B30 [C25/30]  o wymiarach zbrojone stalą A-III (RB 

500W) #10 podwójną siatką o oczku 20 cm. Ściany wzmocnione rdzeniami żelbetowymi 
24x24 cm zbrojone ośmioma prętami fi 12 oraz strzemionami fi 6 mm co 18 cm. 

 
5.3 Płyta fundamentowa 
Płyta grubości 35-25 cm z betonu B25 [C20/25] z dodatkiem „HYDROBETU” zbrojona 

stalą A-III (RB 500W) #10 siatka o oczku 20 cm. Płyta posadowiona na warstwie z 
chudego betonu  z izolacją przeciwwilgociową. 

 
UWAGI: 

Wykopy pod zbiornik z zastosowaniem skarp skośnych. Pod płytą należy wykonać 
warstwę chudego betonu gr 10cm.  

UWAGI: 

•  dno wykopu zabezpieczyć przed uplastycznieniem podkładem z betonu C8/10 (B10) 
gr. 10cm. 

•  roboty ziemne prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu. Ostatnią 
warstwę gruntu spod fundamentów usunąć ręcznie. 

• fundamenty chronić przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawić odkrytych 
fundamentów w okresie temperatur niższych niż 0°C. Głębokość przemarzania wg PN-
81/B-03020 wynosi 1,0m. 

•. z fundamentów wypuścić startery. 

 

5.4 Izolacje 
Poziome : izolacja z folii izolacyjnej (x2) gr. 0,3mm .   
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5.5 Pomost roboczy: 
Konstrukcje pomostu stanowią ramy z profili gorącowalcowanych IPE80  

(zabezpieczone farbą lub ocynk). Ramy te są oparte na ścianch. Stal konstrukcyjna ram 
głównych – S235. Klasa śrub w stykach 8.8. Śruby w stykach należy dokręcać do 
pierwszego oporu zgodnie z pkt. 6.3 normy PN-B-06200. Dodatkowo w stykach 
zastosowano dodatkowe nakrętki kontrujące, zabezpieczające przed odkręcaniem się 
śrub. 

6.0 Instalacja elektryczna.  

Zasilanie obiektu. 

Zasilanie obiektu projektuje się  jako za licznikowe rozwinięcie z istniejącej rozdzielni 
linią kablową YKXS 5x10 mm2, bezpośrednio do zestawu gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz 
w izolacji 450/750V  , należy zainstalować osprzęt o stopniu ochrony min IP66. Lokalizację 
montażu instalacji gniazd wtykowych pokazano na rys. E-1.  

Ochrona odgromowa. 

Przewody odprowadzające zwód pionowy sztuczny z drutu stalowo ocynkowanego fi 
8mm. Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy obce. 
Przewody uziemiające sztuczne wykonać za pomocą taśmy stalowej ocynkowanej 
30x4mm ułożone w fundamentach. Rezystancja uziemienia R≤10Ω.  

 

7.0 Instalacja sanitarna.  

Zewnętrzna instalacja wodociągowa. 

  Zaprojektowano przyłącze wodociągowe od istniejącego budynku z rur PE ∅ 40x2,4 

mm SDR17 o długości L=14,0 m. Przyłącze wody należy podłączyć do istniejącego sieci + 

zawór odcinający Dn40. Przyłącze prowadzić na głębokości przykrycia ziemią h=1,70m przed 

zasypaniem należy ułożyć 20 cm nad przewodem taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną z 

wkładką stalową doprowadzoną do armatury przed i za rurą ochronną. Rurociąg należy ułożyć 

na podsypce żwirowo – piaszczystej o gr. 0,10-0,15 m oraz należy obsypać warstwą 0,20m.  

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

  Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącej sieci studnia Ks.  

Instalację  wykonać z rur PVC o ∅ 0.16 , dodatkowo przed włączeniem do studni należy 

zamontować osadnik + separator tłuszczu.  

 Przewody PVC można układać na podsypce o grubości 0,15m i obsypać warstwą 

piasku o grubości 0,20m. Ziemia w obrębie przewodu powinna być starannie zagęszczona, 

min 95% Wartości Proctora; ważne jest dobre zagęszczenie materiału wypełniającego w 

bocznych strefach przewodu, gdyż zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek 

występujących nacisków statycznych i dynamicznych, przy wypełnianiu pozostałej części 

wykopu należy zwrócić uwagę, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodząca z wykopów) o 

grubości, co najmniej 20cm nie zawierała kamieni. 
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8.0 Uwagi końcowe. 

- roboty można rozpocząć po dokonaniu zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na 
budowę, 

- budowę należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub 
kierownika robót, 

- każde odstępstwo od niniejszego projektu należy uzgodnić z autorem. 
- prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
- przestrzegać przepisy BHP. 
- stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg 

Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbędnymi atestami. 
- wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub 

nazwy producenta zostały dobrane  jako przykładowe  i dostosowane do projektu. 
Należy stosować materiały wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie 
gorszych niż zaprojektowane. 
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1.0 Zakres robót dla zamierzenia 
 
Planowana inwestycja polega na budowie niecki dezynfekcyjnej.  
 
2.0  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na terenie znajdują się różne formy zabudowy charakterystyczne dla przedsiębiorstwa wod-kan.   
 
3.0 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Elementy zagospodarowania działki (terenu) nieruchomości nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na bezpieczeństwo podczas prac może mieć wpływ istniejące 
uzbrojenie terenu – należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące linie kablowe – z informacji 
inwestora wynika, że są nieczynne.  
 
4.0   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

 
Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych, występuje 

konieczność zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urządzenie składowisk 
materiałów i wyrobów, utrzymywanie porządku na placu budowy, urządzenie pomieszczenia higieniczno 
-sanitarnego i socjalnego dla pracowników; 

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczność wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc 
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem narzędzi z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać 
swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz 
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. 
 
4.1   Zabezpieczenie placu budowy 
  
-   teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem; 
-   ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi; 
-  strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu 
możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 ,   
wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6 m; 
-  daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze 
spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia, pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie 
wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań 
lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów itp. jest zabronione. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 1 m więcej niż szerokość 
przejścia lub przejazdu. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu oraz dobrze oświetlone. 
- na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. 
 4.2  Prace na wysokości 
 
- rusztowania powinny: posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych, 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, posiadać konstrukcję dostosowaną do 
przeniesienia działających obciążeń, zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp 
do stanowisk pracy, stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego 
wysiłku; 
- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe 
powinny być wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w 
atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta; 
- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowań; 
- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi i 
linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań; 
- przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją; 
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- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy; 
- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych; 
- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione; 
- rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje odgromową. 
 
 4.3  Zalecenia ogólne 
 
Przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie 
lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,  
-  nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz 
bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta; 
- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami; 
- podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w 
sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  pracy  osób  obsługujących  te  urządzenia  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy 
je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie pracy 
maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione; 
- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 
zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy 
wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości; 
- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 
obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  
- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę murarską 
należy niezwłocznie usuwać; 
- materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną swobodę 
ruchu; 
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i 
ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 
- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób 
jego użytkowania, konserwacji i przechowywania; 
- wodę do picia i celów higieniczno - sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20 litrów 
na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany; 
- na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 
zakresie pracowników; 
- jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu 
pracy powinna znajdować się apteczka; 
- na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
 
5.0 Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 
 
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone 
są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 
z pracą na danym stanowisku pracy. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników; 
-   obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 
-   postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  
-   udzielania pierwszej pomocy. 
 
Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej 
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zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
 
 
 
6.0 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych. 
 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia i zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem; 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy; 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.  
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego, występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy; 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych; 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby; 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy powinien 
podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych; 
- koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii 
materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 
i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu. Kierownik budowy obowiązany jest informować 
pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji. 
 
Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla 
danej inwestycji 
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14-260 LUBAWA

TEL:

mgr inż. arch. ŁUKASZ KRAWIECKI

upr. bud. nr 13/WMOKK/2019

upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12
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ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

PŁYTY= 60,00 m2

RZUT NIECKI
DEZYNFEKCYJNEJ

SKALA 1:50
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MYJKA

4,18 m2
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SKALA 1:50
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PRZEKROJE

ul. KOŚCIELNA 8

14-260 LUBAWA

TEL:

mgr inż. arch. ŁUKASZ KRAWIECKI

upr. bud. nr 13/WMOKK/2019

upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

21

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

PRZEKROJE
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

A B

 1%

S
 ŚCIANY

 - BETON ZBROJONY B30 (C25/30)
(siatka obustr. Ø10 o oczku 20x20 cm) 24cm

-
SUMA 20cm

P
 PŁYTA DENNA

 - PŁYTA FUNDAMENTOWA
BETON ZBROJONY B30
WODOSZCZELNY (C25/30)
(siatka Ø10 o oczku 20x20 cm)

35-25 cm

 - folia izolacyjna 0,3mm x 2 -
 - podkład z chudego betonu B10 10cm
 - podkład z ubitej pospółki ,
zagęszczona do Id>0,98 30cm

SUMA 45cm
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NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb
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WIDOK NIECKI

ul. KOŚCIELNA 8

14-260 LUBAWA

TEL:

mgr inż. arch. ŁUKASZ KRAWIECKI

upr. bud. nr 13/WMOKK/2019

upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

WIDOK NIECKI
SKALA 1:50

WIDOK FRONT
SKALA 1:50

WIDOK BOK LEWY
SKALA 1:50

WIDOK TYŁ
SKALA 1:50

WIDOK BOK PRAWY
SKALA 1:50

NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb
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AKSONOMETRIA NIECKI

ul. KOŚCIELNA 8

14-260 LUBAWA

TEL:

mgr inż. arch. ŁUKASZ KRAWIECKI

upr. bud. nr 13/WMOKK/2019

upr. bud. nr WAM/0004/PWOK/12

ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

AKSONOMETRIA NIECKI
SKALA 1:50

NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb
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ZAKŁAD "WOD-KAN" Sp. z o. o.

ul. PŁOCKA 106, 06-500 MŁAWA

ul. KOŚCIELNA 8

14-260 LUBAWA

TEL:

SANITARNA

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

PŁYTY= 60,00 m2

RZUT NIECKI
INSTALACJA WOD_KAN

SKALA 1:50

 1%
 5%

 5%
 20%

MYJKA

4,18 m2

NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb

INSTALACJA WOD-KAN

zawór

odcinający

+ zawór

spustowy

PCV 160do osadnika

mgr inż. ŁUKASZ KAMIŃSKI

upr. bud. nr WAM/0042/ZOOS/18
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TEL:

SANITARNA

SZCZEGÓŁ OSADNIKA
SKALA 1:50

NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb

SZCZEGÓŁ OSADNIKA

mgr inż. ŁUKASZ KAMIŃSKI

upr. bud. nr WAM/0042/ZOOS/18

95
0

93
0

82
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Qnom: 6 dm3/s Qmax: 60 dm3/s

Pojemność części osadowej: 510 dm3

max
DN315

1000

max
DN315

WYLOTWLOT

Korpus urządzenia z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych
wykonywany zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz Krajową Oceną Techniczną,
dopuszczającą  do ich stosowania w obszarach budownictwa ogólnego, w inżynierii
komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obciążenia badawczego 300kN
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany z następujących materiałów:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
- odporność chemiczna betonu bez powłok wg wymagań
  PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Wysokosprawny jednozbiornikowy wirowy separator zawiesin, posiadający
krajową deklarację właściwości użytkowych  i oznakowanie znakiem budowlanym
na zgodność  z Krajową Oceną Techniczną. Skuteczność usuwania zawiesin
≥100μm: dla NS >96%, dla 2∙NS >92%, dla 3∙NS >91%, stężenie zawiesin
ogólnych na odpływie  dla NS <100 mg/dm³. Urządzenie zabezpieczone przed
wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczeń oraz przystosowane do pracy w
warunkach okresowego podtopienia kanalizacji. Deflektor kierunkowy na wlocie
oraz odpływ rurą centralną zapewniające uzyskanie ruchu wirowego. Wydzielona
komora separacji zawiesin oraz komora wylotowa. Całość przepływu kierowana do
urządzenia (aż do Qmax) przechodzi przez układ podczyszczający urządzenia.
Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie dodatkowych kręgów
nadbudowy. Nie dopuszcza się kominów złazowych. Wyposażenie wewnętrzne z
PEHD. Urządzenie można wyposażyć w instalacje alarmową informującą
o zgromadzeniu maksymalnej ilości zanieczyszczeń. Światło włazu Ø625 mm.
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TEL:

SANITARNA

SZCZEGÓŁ SEPARATORA
SKALA 1:50

NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb

SZCZEGÓŁ SEPARATORA

mgr inż. ŁUKASZ KAMIŃSKI

upr. bud. nr WAM/0042/ZOOS/18
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Qnom: 4 dm3/s

Rzeczywista pojemność części osadowej: 800 dm 3

Wysokosprawny separator tłuszczu z osadnikiem, posiadający Deklarację
Właściwości Użytkowych i oznakowanie CE na zgodność z normą PN-EN
1825-1:2007. Możliwość zwiększenia zagłębienia przez zastosowanie dodatkowych
kręgów nadbudowy.  Wyposażenie wewnętrzne ze stali nierdzewnej i/lub PEHD.
Urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową informującą o zgromadzeniu
maksymalnej ilości zanieczyszczeń oraz przepełnieniu urządzenia.
Światło włazu Ø625 mm.

Pojemność magazynowania tłuszczu: 420 dm 3

z następujących materiałów:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04):
  XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): ≤ 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN
- odporność chemiczna betonu bez powłok
  wg wymagań PN-EN 1825-1:2007.

DN 160
DN 160

WYLOTWLOT
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TEL:

ELEKTRYCZNA

POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

PŁYTY= 60,00 m2

RZUT NIECKI
ISNTALACJA ELEKTRYCZNA

SKALA 1:50

 1%

 5%
 5%

 20%

MYJKA

4,18 m2

ZK

OPIS OZNACZEŃ

Przewód odprowadzający

z zaciskiem probierczym   oraz złącze kontrolne

Połączenie między elementami instalacji

- drut FeZn fi 8mm

NIECKA DO MYCIA I ZRZUTU Z SAMOCHODÓW
WUKO działka 624/19, 624/8 obręb
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IP66

mgr inż. DANIEL SOKOŁOWSKI

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

INSTALACJA
ELEKTROENERGETYCZNA


