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2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
1. Strona tytułowa  
2. Zawartość opracowania  
3. Opis techniczny  

3.1. Dane ogólne 
3.2. Opis do projektu zagospodarowania działki 
3.3. Charakterystyczne parametry techniczne 
3.4. Warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego 
3.5. Uwagi końcowe 

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
5. Opis konstrukcyjny 
6. Część graficzna:  

 
Nazwa rysunku: Skala rys: Nr rys: 

• Projekt zagospodarowania terenu 1:500 P1 

• Rzut przyziemia 1:100 A1 

• Rzut przyziemia - opis zbrojenia 1:100 A2 

• Przekrój A-A; B-B 1:50 A3 

• Widok A-D 1:50 A4 

• Filtr 1:10 A5 
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3. OPIS TECHNICZNY  

 

3.1. DANE OGÓLNE 

  
3.1.1.Obiekt: 
Przebudowa punktu opróżniania cystern asenizacyjnych na terenie  przepompowni 
głównej ścieków WODKAN S.A. 
 
3.1.2.Adres: 
Ostrów Wlkp. ul. Gdańska 36 
dz. nr 3/2; 4; 5 
Obręb ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp. 
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto 
 
3.1.3.Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 
 
3.1.4.Własność terenu: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 
 
3.1.5.Jednostka projektująca: 
Pracownia Architektoniczna „ARCUS” 
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 18 
 
3.1.6.Wykonawca: 
Wyłoniony zostanie przez Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
 
3.1.7.Podstawa opracowania: 
- umowa z Inwestorem  
- mapa syt.-wys. w skali 1:500  
 

3.2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
  
3.2.1. Przedmiot inwestycji, zakres całego zamierzenia oraz kolejność realizacji 
obiektów: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany prze-
budowy punktu opróżniania cystern asenizacyjnych na terenie przepompowni głów-
nej ścieków. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo. Opracowanie swym zakresem 
obejmuje część architektoniczną i konstrukcyjną. 
 
3.2.2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu, przewidywane zmiany, 
adaptacje i rozbiórki: 
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Działka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biurowym, budyn-
kami garażowymi i warsztatowymi oraz budynkami technicznymi.  Wjazd na działkę 
od strony zachodniej z drogi publicznej – ul. Torowej i Gdańskiej.  
 
3.2.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budow-
lane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia tere-
nu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni: 
Punkt opróżniania cystern  zaprojektowano w południowo-wschodnim narożniku 
działki.  Działka posiada istniejący zjazd z ul. Gdańskiej i Torowej.  
Na terenie działki inwestorskiej jest wyznaczony boks śmietnikowy oraz istniejące 
miejsca postojowe. Przed punktem opróżniania i wokół  należy wykonać utwardzenie 
z kostki betonowej.  W obrębie punktu zaprojektowano przeniesienie 1 lampy oraz 
zaprojektowano 2 nowe lampy oświetleniowe samego punktu opróżniania. 
 
3.2.4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu: 
 

powierzchnie 
 

udział  
procentowy 

powierzchnia 

- projektowany punkt opróżniania cystern   1,59 % 165,20 m2 

- projektowane utwardzenie z kostki betonowej 1,68 % 175,00 m2 

- istniejąca powierzchnia zabudowy 21,63 % 2247,65 m2 

- istniejące utwardzenia 33,32 % 3461,80 m2 

- powierzchnia biologicznie czynna   41,78 % 4338,35 m2  

- powierzchnia działki Inwestorskiej: 100,00 % 10388,00 m2 

 
3.2.5. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 
budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na pod-
stawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
Teren w tym obszarze nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Tere-
nu. Inwestycja polega na przebudowie istniejącego punktu opróżniania cystern ase-
nizacyjnych na terenie przepompowni głównej ścieków 
 
3.2.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierze-
nia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego: 
Działka nie leży na terenach szkód górniczych. 
 
3.2.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych za-
grożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów  
budowlanych i ich otoczenia: 
Budowla wykonana zostanie z materiałów dopuszczonych do stosowania w budow-
nictwie ogólnym.  Odpady powstałe na placu budowy wywożone będą przez firmy 
specjalistyczne na podstawie odpowiednich umów pomiędzy wykonawcą obiektu a 
odbiorcą. Odpady stałe powstające w trakcie eksploatacji gromadzone będą na pro-
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jektowanym stanowisku oraz na płycie obok i wywożone na podstawie odpowiednich 
umów przez firmy  specjalistyczne. 
Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji zlokalizowanej na terenie działki inwestor-
skiej  i dalej do budynku technicznego gdzie następuje wstępna segregacja zanie-
czyszczeń. 
Projektowany punkt zrzutu ścieków istnieje i po przeprojektowaniu pozostaje w tym 
samym miejscu. 
 
3.2.8. Określenie oddziaływania obiektu: 
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce 4 i 5 obręb 0014, Ostrów Wlkp. 
Odległości od granic działek sąsiednich są zgodne z Rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie tzn. odpowiednio 3m w odległości do ściany bez okien i 4m w odle-
głości do ściany z oknami lub sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu. Projektowany obiekt nie narusza również prze-
pisów rozdziału 2 w/w rozporządzenia dot. oświetlenia i nasłonecznienia a także §13 
dotyczącego przesłaniania innych obiektów, a także działu VI dotyczącego bezpie-
czeństwa pożarowego.  
 

3.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

 3.3.1. Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia zabudowy  165,20 m2 

 
3.3.2. Wysokość, szerokość i długość: 

- długość: 14,125 m 

- szerokość: 15,25 m 

- wysokość: 1,50 m 

 

3.4. UWAGI KOŃCOWE 

 
3.4.1. Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy  
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami BHP. 
 
3.4.2. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględnia-
jąc specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.  
 

 
Opracował: 

mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

NAZWA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Przebudowa punktu opróżniania cystern asenizacyjnych na tere-
nie  przepompowni głównej ścieków WODKAN S.A. 

 
 

ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: 

Ostrów Wlkp. ul. Gdańska 36 
dz. nr 3/2; 4; 5 
Obręb ewidencyjny: 0014, Ostrów Wlkp. 
Jednostka ewidencyjna: 301701_1, Ostrów Wlkp.- miasto 

 
 

INWESTOR: 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. 
63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 

 
 

SPORZĄDZAJĄCY 
INFORMACJĘ: 

mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Owsiana 15 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostrów Wlkp., dnia  10.05.2019 r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

4.1. Zakres robót dla całego zmierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji po-
szczególnych obiektów: 
Zakres robót obejmował będzie przebudowę punktu opróżniania cystern asenizacyj-
nych na terenie przepompowni głównej ścieków. Obiekt realizowany będzie jedno-
etapowo. Opracowanie swym zakresem obejmuje część architektoniczną i konstruk-
cyjną. Projekt elektryczny i sanitarny stanowią integralną część opracowania. 
 
4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Działka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem biurowym, budyn-
kami garażowymi i warsztatowymi oraz technicznymi.  Wjazd na działkę od strony 
zachodniej z drogi publicznej – ul. Torowej i Gdańskiej.  
  
4.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwa-
rzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: prace prowadzone będą przy czyn-
nej, działającej przepompowni ścieków. Na terenie występują liczne instalacje pod-
ziemne. 
 
4.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas reali-
zacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 
 
4.4.1.Przewiduje się prace w wykopach do głębokości 2,0m podczas robót funda-
mentowych i instalacyjnych. 
 
4.4.2. Przewiduje się prace montażowe na wysokościach do 1,5m podczas prac 
związanych z wylewanie ścian żelbetowych. Prace te prowadzone będą przy użyciu 
rusztowań. 
 
4.4.3. Wjazd i wyjazd z palcu budowy na drogę publiczną ul. Gdańską od strony za-
chodniej o małym natężeniu ruchu. 
 
4.4.4. Sprzęt elektryczny winien być sprawdzony przez osobę uprawnioną. 
Zapewnić bezpieczną pracę urządzeń. Instalacje elektryczną zabezpieczyć wyłączni-
kami p. porażeniowymi.  
 
4.5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o odby-
tych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robót. Ponadto dla 
robót specjalistycznych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
tych robót. 
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4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebez-
pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczegól-
nego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru: 
Plac budowy powinien być zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasa-
dami sztuki budowlanej. Zabezpieczyć rusztowania oraz wszelkie otwory montażowe 
przed upadkiem człowieka i narzędzi. 
Plac budowy należy skutecznie wydzielić, wyznaczyć bezpieczne drogi ewakuacyjne. 
Na placu budowy należy wyznaczyć drogi komunikacyjne zapewniające sprawny 
wjazd i wyjazd. W razie potrzeby drogi należy tymczasowo utwardzić np. żelbetowy-
mi płytami drogowymi. Wjazd na plac możliwy jest z ul. Torowej i Gdańskiej  od stro-
ny wschodniej o małym natężeniu ruchu. 
 

 

Opracował: 
mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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Oświadczenie 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. – Prawo Budowlane  
(jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202)  oświadczam, że wykonany przeze mnie 
projekt zagospodarowania terenu „Przebudowa punktu opróżniania cystern aseniza-
cyjnych na terenie  przepompowni głównej ścieków WODKAN S.A.” zlokalizowanego 
w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gdańskiej 36 (działka nr: 3/2; 4; 5, obręb 0014), 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 
 

mgr inż. arch. Wiesław Motyl 
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inż. Jan Czabański 
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