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1. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego
Zakres robót związanych z projektowaną przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków
obejmować będzie wykonanie następujących prac budowlano-montażowych:

























Przygotowanie placu budowy
Wykonanie wykopów, odwodnień, niwelacji terenu
Wykonanie pali fundamentowych obiektów tego wymagających
Wykonanie płyt dennych obu reaktorów
Wykonanie płyt dennych pozostałych obiektów inżynierskich posadwionych
na palach
Wykonanie fundamentów posadowianych na palach budynku technicznego
Wykonanie ścian żelbetowych zbiorników obu reaktorów
Wykonanie ścian żelbetowych i płyty górnej zbiorników magazynowych
osadów nadmiernych
Wykonanie nowego budynku technicznego oczyszczalni wraz z instalacjami
ogólnobudowlanymi
Wykonanie studni pomiarowej ścieków oczyszczonych
Wykonanie pompowni głównej
Wykonanie tacy najazdowej stacji zlewczej ścieków dowożonych i
fundamentu pod separator ścieków dowożonych
Wykonanie nowego dwukomorowego zbiornika ścieków uśredniających
Wykonanie wiaty pod kontenery osad odwodniony oraz wiaty na agregat
prądotwórczy
Wykonanie nowych odcinków przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych
technologicznych oraz przyłączy elektrycznych
Wykonanie skarp ziemnych wokół reaktorów biologicznych i częściowo wokół
budynku technicznego, wraz z elementami małej architektury
Wykonanie placu manewrowego i ciągu pieszo-jezdnego przy nowym
budynku
Montaż i podłączenie lamp oświetleniowych
Zakup i montaż urządzeń i instalacji technologicznych w obiektach (sita
skratkowe, prasa taśmowa wraz ze stacją roztwarzania i dozowania
flokulanta, dmuchawy, wyposażenie reaktorów biologicznych i zbiorników
osadu, pompy osadowe, krata hakowa, zespół piaskownika, pompy w
pompowni głównej, pompy i układ napowietrzania w zbiorniku ścieków
dowożonych)
Prace wykończeniowe, izolacje itp.
Nasadzenia zieleni (krzewów), obsianie trawą skarp i nasypów wokół
reaktorów biologicznych i częściowo budynku technicznego
Rozruch, szkolenia i odbiory instalacji.
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1.1 Rozbiórki i wyburzenia

Istniejące na terenie obiekty, które ulegną likwidacji po wybudowaniu nowych obiektów
oczyszczania:












punkt zlewny ścieków dowożonych,
zbiornik retencyjno-uśredniający z kratą koszową,
przepompownia ścieków,
studzienka z przepływomierzem,
kontener pomocniczy z chloratorem,
studzienka do chlorowania,
poletka osadowe,
żurawik ZP-160 z płytą ociekową,
kontenerowa oczyszczalnia ścieków w konstrukcji stalowej,
częściowo przyłącza kanalizacyjne i elektroenergetyczne do istniejących obiektów
oczyszczalni,
 część istniejącego układu drogowego, z wyjątkiem istniejącego wjazdu na teren oczyszczalni
i istniejącego włączenia do drogi gminnej – ulicy Łąkowej.
W pierwszej kolejności zlikwidowane zostaną poletka osadowe, aby można było na tym terenie
rozpocząć budowę nowych reaktorów biologicznych i budynku technicznego.

2. 2. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów
Wszystkie wymienione prace będą wykonywane na podstawie pozwolenia na budowę.
Kolejność wykonywania prac będzie taka jak przedstawiona w poprzednim akapicie.
Wszystkie pozostałe obiekty istniejącej oczyszczalni, które znajdują się na terenie
przeznaczonym pod nowe obiekty lub przyłącza, zostaną rozebrane po uruchomieniu
przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni.
Rozpoczęcie prac budowlanych musi być poprzedzone:






przygotowaniem i oznakowaniem placu budowy poprzez ogrodzenie powierzchni
budowy,
zabezpieczeniem dróg ewakuacyjnych,
opracowaniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
opracowaniem harmonogramu prac. Harmonogram należy uzgodnić z Inwestorem.
określeniem i uzgodnieniem na piśmie z odpowiednimi służbami eksploatacyjnymi
Inwestora oraz Zakładem Energetycznym regulaminu postępowania w zakresie
zamykania i przywracania dostawy mediów.

Po zakończeniu prac budowlanych teren, na którym realizowana będzie inwestycja,
należy uporządkować, zaś tereny przyległe doprowadzić do stanu pierwotnego.
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3. 3. Wykaz istniejących obiektów
Teren inwestycji jest zagospodarowany w granicach działki nr 935/1. Na przedmiotowej
nieruchomości zlokalizowana jest czynna, ogrodzona oczyszczalnia ścieków komunalnych.
Oczyszczone ścieki komunalne odprowadzane są grawitacyjnie rurociągiem ø 200 mm poprzez
umocniony wylot do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125.

2.
Uzbrojenie terenu
W granicach działki zlokalizowane są następujące przyłącza i uzbrojenie terenu:
- kanalizacyjne
- wodociągowe
- energetyczne.

Na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków znajdują się:











punkt zlewny ścieków dowożonych,
zbiornik retencyjno-uśredniający z kratą koszową,
przepompownia ścieków,
studzienka z przepływomierzem,
kontener pomocniczy z chloratorem,
studzienka do chlorowania,
poletka osadowe,
żurawik ZP-160 z płytą ociekową,
kontenerowa oczyszczalnia ścieków w konstrukcji stalowej,
częściowo przyłącza kanalizacyjne i elektroenergetyczne do istniejących obiektów
oczyszczalni,
 część istniejącego układu drogowego, z wyjątkiem istniejącego wjazdu na teren oczyszczalni
i istniejącego włączenia do drogi gminnej – ulicy Łąkowej.

4.
5. 4. Elementy zagospodarowania działek, które mogą
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi
Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na terenie działki o nr ewidencyjnych nr 935/1, jednostka
ewidencyjna 161001_4, Biała – Miasto, obręb ewidencyjny nr 0103, Biała, powiat prudnicki,
województwo opolskie. Powierzchnia działki wynosi 0,4902 ha. Działka powyższa stanowi
własność Gminy Biała.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budowa oczyszczalni ścieków na wyżej
wyszczególnionych działkach ze wszystkimi elementami budowlanymi jest
bezpieczna dla zdrowia ludzi w czasie budowy i eksploatacji, pod warunkiem
przestrzegania przez załogę i kierownictwo budowy ogólnych i szczegółowych
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przepisów i zasad BHP.
Należy właściwie zorganizować stanowiska pracy oraz przygotować miejsca na
składowanie materiałów budowlanych, w szczególności: ściennych, sypkich i
długich (drewno). Należy właściwie zorganizować ruch na placu budowy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonanie prac ziemnych w rejonie
istniejących sieci NN. Prace w tym rejonie prowadzić z wyłączeniem sprzętu
mechanicznego pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego.

6. 5. Zagrożenia mogące powstać podczas realizacji robót
budowlanych
Do elementów zagrażających zdrowiu ludzi należą roboty w zakresie:





robót ziemnych – głębokie wykopy,
wykonywania zbiorników żelbetowych i studni kanalizacyjnych,
zabezpieczenia skarp wykopów na czas budowy,
prac na wysokościach i rusztowaniach – wykonywanie prac przy konstrukcjach
żelbetowych zbiorników i studni kanalizacyjnych, robotach murowych, więźbie
dachowej i pokryciu dachowym na wys. powyżej 3 m.

Należy zwrócić uwagę na bezpieczne i właściwe podłączenia sprzętu i urządzeń elektrycznych
(typu: betoniarki, podnośniki, elektrosprzęt).
W przypadku zastosowania dźwigów itp., urządzenia muszą być sprawne, zgodnie z odrębnymi
przepisami, w tym UDT. Bezwzględnie stosować indywidualny sprzęt ochronny BHP,
dostosowany do stanowisk pracy i wykonywanych czynności.

7. 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych







Kierownikiem budowy może być osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych na budowie.
Wszystkie prace powinny być objęte stałym nadzorem majstra budowy,
posiadającego uprawnienia w kategorii robót ogólnobudowlanych.
Odkryte urządzenia infrastruktury na terenie przewidzianym pod budowę
oczyszczalni
podlegają
dodatkowo
nadzorowi
odpowiednich
służb
eksploatacyjnych Inwestora.
Zatrudnieni pracownicy muszą mieć aktualne przeszkolenie BHP w zakresie
ogólno – budowlanym i montażowym.
Ponadto, przed każdym rozpoczęciem robót, w każdym dniu, należy prowadzić
krótki instruktaż przypominający o zasadach bezpieczeństwa wykonywania
robót. Instruktaż taki prowadzić powinien majster nadzorujący roboty.
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8. 7. Sposób zabezpieczenia robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia


Roboty ziemne
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy opracować plan wykonywania
robót ziemnych pod poszczególne obiekty, sposób wybierania ziemi, transport
urobku i składowanie lub odwóz nadmiaru ziemi. Jeżeli wystąpią, ustalić strefy, w
których będą wykopy otwarte o nachyleniu 1:1. Jeżeli wystąpią, ustalić strefy, w
których będą wykopy w rozparciu szczelnym na całej głębokości. Ustalić sposób
wykonywania rozparcia. Ustalić drogi dojścia do wykopów i robót betonowych w
tych wykopach i nad terenem. Ustalić drogi dojazdowe dla sprzętu montażowego,
usytuowanie dźwigów montażowych, transport elementów prefabrykowanych
zbiorników. Wszystkie te elementy muszą być opracowane przez kierownika
budowy i przedłożone przedstawicielom nadzoru Inwestora. Do robót
montażowych należy zatrudnić pracowników z odpowiednim doświadczeniem i
przeszkolonych pod względem BHP robót montażowych. Ponadto
zagwarantowane powinny być bezpieczne dojścia do stanowisk pracy, a
pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt chroniący ich przed uderzeniem,
upadkiem czy poślizgiem.



Roboty montażowe

Do robót montażowych należy zatrudniać pracowników z odpowiednim doświadczeniem i
przeszkolonych pod względem BHP robót montażowych. Teren robót montażowych należy
wyraźnie wydzielić i odpowiednio oznakować oraz zabezpieczyć przed dostępem osób
niepowołanych. Ustawić tablice ostrzegawczo informujące o prowadzonych robotach i
związanych z tym zagrożeniach.



Roboty na wysokościach
W przypadku wystąpienia robót wykonywanych na wysokości, muszą być one
objęte planem BIOZ wraz z określeniem warunków bezpiecznego wykonania.
Należy oznakować i zabezpieczyć w trakcie prac na wysokości powyżej 3 m
miejsca i przejścia (strefa) od budynku (tablica: znaki czarne na żółtym tle lub
wydzielanie taśmą biało-czerwoną).



Pozostałe roboty ogólnobudowlane
Pozostałe roboty ogólnobudowlane jak betonowe i zbrojarskie, nie należą do
niebezpiecznych dla zdrowia, jednak wykonywanie ich (przy ewentualnie
występujących utrudnieniach lokalizacyjnych lub związanych z pracą na
wysokości) muszą być ujęte w planie BIOZ wraz z określeniem warunków
bezpiecznego wykonania.
8. Warunki BHP i ppoż
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Wszystkie przewidywane do wykonania roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami
przestrzegania BHP i ppoż. zawartymi m.in. w następujących aktach prawnych:




Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)



Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96, poz. 437)



Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
(Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 287),
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z
2005 r. nr 81 poz. 716 z dnia 11.05.2005 r., wraz z późn. zmianami),
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191 poz. 1596
wraz z późn. zmianami)
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie
minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010
r. nr 138 poz. 931),
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860
z dnia 18 sierpnia 2004 r., wraz z późn. zmianami)
Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15
października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380




















Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
późn. zmianami)
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 719)
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009
r. nr 124 poz. 1030)

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. nr 143, poz.1002 z dnia 23
sierpnia 2007 r., z późn. zmianami)
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r., wraz z późn. zmianami)
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Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, wraz z późn.
zmianami)
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, wraz z późn. zmianami)
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Lokalizacja
Działka nr: 935/1, Obręb: nr 0103, Biała, Jednostka ewidencyjna: 161001_4, Biała – Miasto,
Gmina Biała, powiat: prudnicki, województwo opolskie; dla której powadzona jest Księga
wieczysta o numerze OP1P/00038626/5, powierzchnia działki wynosi 4902 m2.
Teren inwestycji jest własnością gminy BIAŁA, którym inwestor dysponuje na mocy
udzielonego prawa do dysonowania nieruchomością.
Inwestycja znajduje się na terenie przy ul. Łąkowej. Bezpośrednie otoczenie oczyszczalni
stanowią tereny przemysłowe, obszary nieużytków i tereny szlaków komunikacyjnych.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XXV/284/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania miasta Biała działka nr 935/1 znajduje się na
terenach oznaczonych symbolem „1K” – tereny urządzeń kanalizacyjnych.
Teren inwestycji jest z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Rzędne terenu
kształtują się na poziomie 210 – 212 m npm.

Przedmiotowa działka oczyszczalni ścieków sąsiaduje od strony:
 południowo-wschodniej z działką nr 935/2: działka zagospodarowana budynkami oraz
terenami zielonymi, właściciel – Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik,
użytkownik: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białej, 48-210 Biała 68,
 północno-zachodniej z działką nr 937: ul. Łąkowa, właściciel: Gmina Biała, Rynek 10, 48210 Biała
 północno-wschodniej z działką nr 936: rów melioracyjny nr 23, właściciel: Gmina Biała,
Rynek 10, 48-210 Biała
 południowo-wschodniej z działką nr 920: tereny łąkowe, zadrzewione, w pobliżu ogrodzenia
oczyszczalni zlokalizowany jest staw, właściciel (udział wspólny): Głombica Paweł i
Krystyna, zam. ul.Hanki Sawickiej 1, 48-210 Biała.
Od strony północno-zachodniej znajduje się istniejący dojazd do oczyszczalni – droga gminna
utwardzona, działka nr 937 (właściciel: Gmina Biała, Rynek 10, 48-210 Biała). Po
przeprowadzeniu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków dojazd do oczyszczalni
ścieków pozostaje bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Klasa gruntu działki nr 935/1: Lzr-ŁIII; Ba, Działki położone w granicach administracyjnych
miasta Biała, w związku z czym nie zachodzi konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

4.

Podstawa opracowania








wizja lokalna;
wytyczne szczegółowe dostarczone przez Inwestora;
dokumentacja geologiczno – inżynierska;
konsultacje i uzgodnienia międzybranżowe;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała – Uchwała Rady
Miasta nr XXV/284/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Biała; zwana dalej MPZP;
obowiązujące normy i przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (jednolity tekst 2006 r. Dz. U. Nr. 156
poz. 1118 z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z
późn. zmianami).
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Przedmiot inwestycji

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni
ścieków komunalnych w mieście Biała – na działce nr 935/1, celem zwiększenia jej
średniodobowej przepustowości ze 170 m3/d (zgodnie z poprzednio obowiązującym
pozwoleniem wodnoprawnym) do 370 m3/d.
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w mieście Biała po zrealizowaniu przedmiotowej
inwestycji będzie oczyszczać ścieki komunalne doprowadzone z terenów miasta i częściowo
gminy Biała oraz ścieki dowożone.
Przedmiotowa inwestycja będzie obejmować budowę dwóch nowych reaktorów biologicznych,
nowej pompowni ścieków surowych, nowej stacji przyjmowania ścieków dowożonych wraz z
dwukomorowym zbiornikiem uśredniającym, budowę nowego budynku mechanicznego
podczyszczania ścieków surowych, dwóch nowych zbiorników na osad nadmierny oraz budowę
nowego budynku technicznego, w którym przewiduje się lokalizację m.in. linii do odwadniania i
wapnowania osadów.
Przewiduje się także budowę nowych przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i
elektroenergetycznych do oczyszczalni. Ponadto wykonany zostanie nowy plac manewrowy,
podjazd i odcinek drogi wewnętrznej. Wszystkie w/w obiekty w całości zlokalizowane są na
terenie działki 935/1.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 77 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z późn. zm.) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym przedmiotowa inwestycja uzyskała Decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach nr GKZP.6220.9.2015 z dnia 2016-06-10. (zał.6)
Dla inwestycji sporządzono ponadto Raport oddziaływania na środowisko (Raport z dnia 29-032016). Do czasu zrealizowania inwestycji obowiązuje pozwolenie wodno-prawne z dnia 8-012009 roku. Nowe pozwolenie wodno-prawne uzyskane zostanie po zrealizowaniu inwestycji.
Opracowanie niniejsze ma służyć uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na budowę.

6.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
Inwestor –

Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o.
ul. Prudnicka 43
48-210 Biała

Projektant -

Biuro Projektowo-Usługowe „BETA”
ul. Opolska 41/3
31-277 Kraków
NDN PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE Sp. z o.o.
ul Chorzowska 97/9
44-100 Gliwice

Wykonawca – do wyłonienia w trybie przetargowym na podstawie Ustawy o zamówieniach
publicznych.

7.

Istniejące zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest zagospodarowany w granicach działki nr 935/1. Na przedmiotowej
nieruchomości zlokalizowana jest czynna, ogrodzona oczyszczalnia ścieków komunalnych.
Oczyszczone ścieki komunalne odprowadzane są grawitacyjnie rurociągiem ø 200 mm poprzez
umocniony wylot do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125. Wylot do rowu znajduje się na
sąsiadującej z działką oczyszczalni działce nr 936.
Zaznacza się, iż projekt nie przewiduje ingerencji w istniejący wylot do rowu melioracyjnego.
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Sieci i przyłącza uzbrojenia terenu
W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego zlokalizowane są następujące
przyłącza i uzbrojenie terenu:
- kanalizacyjne
- wodociągowe
- energetyczne.
Zieleń
Teren istniejącej oczyszczalni jest zazieleniony, z istniejącą roślinnością wysoką.
Obecne pokrycie szatą roślinności:
 powierzchnie nieutwardzone porośnięte trawą
 dwa pasy zieleni wysokiej i średniej:
o pas 11-tu drzew (sosna) ciągnący się wzdłuż podłużnej osi działki oczyszczalni w
odległości ok. 15 m od strony zachodniego ogrodzenia oczyszczalni,
o pas kilkunastu drzew i krzewów, zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości (ok. 2 m) od
zachodniego ogrodzenia oczyszczalni,
o pas kilkunastu drzew, zlokalizowanych wzdłuż południowego ogrodzenia działki
oczyszczalni,
 grupa 3 drzew, zlokalizowana w południowo wschodnim narożniku działki oczyszczalni,
 jedno drzewo, przylegające do istniejącej oczyszczalni kontenerowej,
 pojedyncze drzewa (3 szt.) wzdłuż wschodniego ogrodzenia oczyszczalni.
Ukształtowanie terenu
Teren inwestycji jest z lekkim spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Rzędne terenu
kształtują się na poziomie 210 – 212 m npm.

8.

Rozbiórki, demontaże i wycinki

Zakres rozbiórek i demontaży w granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego
przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Nie przewiduje się powstania
odpadów niebezpiecznych w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych. Zdemontowane
urządzenia i materiały nie nadające się do użytku zostaną poddane utylizacji.
Obiekty budowlane
Budowa nowej oczyszczalni jest zaprojektowana w taki sposób, aby w trakcie jej budowy
istniejąca oczyszczalnia mogła pracować w sposób niezakłócony, a po zakończeniu budowy
nowej można było zlikwidować stare obiekty technologiczne.
Istniejące na terenie obiekty, które ulegną likwidacji po wybudowaniu nowych obiektów
oczyszczania:
punkt zlewny ścieków dowożonych,
zbiornik retencyjno-uśredniający z kratą koszową,
przepompownia ścieków,
studzienka z przepływomierzem,
kontener pomocniczy z chloratorem,
studzienka do chlorowania,
poletka osadowe,
żurawik ZP-160 z płytą ociekową,
kontenerowa oczyszczalnia ścieków w konstrukcji stalowej,
częściowo przyłącza kanalizacyjne i elektroenergetyczne do istniejących obiektów
oczyszczalni,
 część istniejącego układu drogowego, z wyjątkiem istniejącego wjazdu na teren oczyszczalni
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i istniejącego włączenia do drogi gminnej – ulicy Łąkowej.
W pierwszej kolejności zlikwidowane zostaną poletka osadowe, aby można było na tym terenie
rozpocząć budowę nowych reaktorów biologicznych i budynku technicznego.
Zaznacza się, iż kolejność w/w prac nie leży w zakresie niniejszego opracowania.
Sieci i przyłącza uzbrojenia terenu
W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego przewiduje się likwidację sieci i
przyłączy uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną inwestycją bądź nieczynnych, lub
będących w złym stanie technicznym. Sieci i przyłącza przeznaczone do likwidacji bądź
przebudowy oznaczono w części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.
Układ komunikacyjny
W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego przewiduje się rozbiórki
elementów wewnętrznego układu komunikacyjnego. Istniejąca droga dojazdowa wykonana z
płyt betonowych zostanie rozebrana a materiał zostanie przekazany do utylizacji przez
wyspecjalizowany podmiot gospodarczy posiadający odpowiednie uprawnienia. Zakres
rozbiórek przedstawiono w części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.
Ukształtowanie terenu
W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego nie przewiduje się znaczących
zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu.
Zieleń
Z powodu innego rozmieszczenia obiektów technologicznych niż obecnie oraz wybudowania
części nowych dróg wewnętrznych i podjazdów pod obiekty oczyszczalni niektóre z istniejących
drzew muszą być usunięte, a będą to: 6 sosen zwyczajnych, 1 drzewo gatunku jarzębina, 6
jesionów.
W załączeniu do projektu pozwolenie na wycinkę (zał.11.)

9.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje się zmiany przebiegu istniejącego ogrodzenia.
Kolejność wykonywanych prac nie może zakłócić działania istniejącej oczyszczalni ścieków.
Na działce nr 965/1 przewiduje się lokalizację trzech miejsc postojowych – zgodnie z planszą
zagospodarowania terenu.
Zieleń
Pokrycie szatą roślinności jak obecnie (uwzględniając
powierzchnie nieutwardzone porośnięte trawą) oraz:

konieczność

wycinki

drzew),

 wykonanie od strony wewnętrznej wzdłuż ogrodzenia działki, szczególnie od strony zach i

pn-zach pasa zieleni izolacyjno - ochronnej. Typ zieleni - wysoka i średnia, drzewa i krzewy
iglaste oraz zimozielone o zwartej strukturze,
 założenie wewnętrznej zieleni ochronnej w luźnych grupach w sąsiedztwie obiektów.
Przewiduje się zastosowanie do nasadzeń drzew i krzewów iglastych oraz zimozielonych
liściastych. Całą nieutwardzoną i niezabudowaną powierzchnię terenu, a szczególnie skarpy
nasypów nowych obiektów po uprzednim zabezpieczeniu należy obsiać trawą. Wokół urządzeń
technologicznych (zgodnie z zaleceniem decyzji środowiskowej) we wskazanych na rysunku
PZT01 miejscach należy posadzić krzewy.
Przewiduje się wykonanie następujących nasadzeń:
- drzewa - 2 szt. gatunku jesion wyniosły jako zastępstwo do usuniętych drzew kolidujących z
inwestycją w postaci uzupełnienia istniejącego szpaleru,
- krzewy - wzdłuż ogrodzenia na odcinku G-A i A-B oraz w czterech grupach na pozostałym
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terenie. Suma powierzchni nasadzeń krzewów 141 m2 jako zimozielony gatunek proponuje
się np. tuję szmaragdową lub inny gatunek zimozielony.
Docelowe ukształtowanie drzew i krzewów na rożnym poziomie poszycia w postaci szeregów
ustawionych wzdłuż granicy działki A-G i G-F zapewni izolację terenu od wglądu z kierunków
południowego o zachodniego.

10.

Projektowane obiekty budowlane

W ramach budowy oczyszczalni ścieków przewiduje się wykonanie następujących obiektów i
instalacji:
1. Budynek stacji odbioru ścieków dowożonych (nowa), kpl. 1, z wyposażeniem (obiekt 4 i 4A):
 szybkozłącze do odbioru ścieków, kpl. 1
 separator zanieczyszczeń stałych, kpl. 1
 pomiar ilości ścieków dowożonych, kpl. 1
 dmuchawa rotacyjna, 1 szt.
 moduł rejestracyjny, wydruk danych, kpl. 1
2. Dwukomorowy zbiornik uśredniający ścieków dowożonych (nowy), kpl. 1, z wyposażeniem
(obiekt 5A i 5B):
 Układ napowietrzania/mieszania, kpl. 1
 Porcjowe dozowanie ścieków, kpl. 1
3. Pompownia główna ścieków surowych (nowa) kpl. 1 (obiekt nr 1),
 Krata koszowa rzadka, szt.1
 Pompa zatapialna wraz z wyposażeniem, szt. 2
4. Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków. Dwa nowo projektowane reaktory biologiczne o
łącznej wydajności Qdśr = 370 m3/d, (obiekty 3A i 3B), każdy wyposażony w:
 piaskownik pionowy, szt. 1, z wyposażeniem
 selektory beztlenowe, szt. 2, z wyposażeniem
 komora denitryfikacji/nitryfikacji, szt.1, z wyposażeniem
 osadnik wtórny pionowy, szt. 1, z wyposażeniem
5. Budynek socjalno-techniczny (nowy, obiekt nr 2) w którym znajdują się następujące węzły
technologiczne (punkty 6 do 9, wymienione poniżej):
6. Podczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych w nowym budynku techniczno-socjalnym
(nowe, w obiekcie nr 2):
 sito skratkowe z wyposażeniem, szt. 2
 przenośnik skratek, 2 szt.
 automatyczny separator piasku
7. Stacja dmuchaw w nowym budynku techniczno-socjalnym (nowa, w obiekcie nr 2) :
 dmuchawy z wyposażeniem, 2x3 szt.
 układ dystrybucji powietrza, 2 kpl.
8. Węzeł mechanicznego odwadniania osadów nadmiernych w nowym budynku technicznosocjalnym (nowy w obiekcie nr 2), kpl. 1
 prasa taśmowa lub wirówka, 1 kpl.
 stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 1 kpl.
9. Stacja wapnowania osadu odwodnionego (nowa w obiekcie nr 2), 1 kpl.
 mini zestaw do wapnowania osadu, 1 kpl.
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 przenośnik śrubowy wapna, 1 kpl.
10. Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (nowe), kpl. 1, z wyposażeniem (obiekt nr 6A,
i zbiornik dwukomorowy obiekt nr 6B, 6C)
11. Studzienka pomiarowa z urządzeniem pomiarowym (nowa), szt. 1:
 przepływomierz elektromagnetyczny, 1 szt.
12. Wiata z agregatem prądotwórczym, 1 kpl (obiekt nr 8).
13. Wiata na osad odwodniony, 1 kpl (obiekt nr 13).
Rzędną poziomu porównawczego „PP” przyjęto: 0,00=211,75 m npm.
Powyższe obiekty pokazane są na planszy zagospodarowania terenu.

11.

Przyłącza i uzbrojenie terenu

W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego projektuje się następujące
przyłącza i uzbrojenie terenu:





kanalizacja
przewody technologiczne.
elektroenrgetyczne
wody pitnej i wody przeciwpożarowej

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące obiekty liniowe:






kanalizacja: nowe odcinki przyłączy kanalizacyjnych zasilających oczyszczalnię w ścieki,
dowiązujące się do istniejących, całkowicie zlokalizowane w granicach działki
oczyszczalni, oraz nowy odcinek kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone z
reaktorów biologicznych do istniejącej studni kanalizacyjnej, zlokalizowanej na terenie
oczyszczalni i dalej istniejącym wylotem do odbiornika
technologiczne: nowe odcinki połączeń technologicznych międzyobiektowych,
całkowicie zlokalizowane w granicach działki oczyszczalni,
nowe odcinki przyłączy elektroenergetycznych, całkowicie zlokalizowanych na terenie
działki oczyszczalni,
nowy odcinek przyłącza wodociągowego do budynku technicznego oraz nowy odcinek
przyłącza do hydrantu przeciwpożarowego, całkowicie zlokalizowany na terenie działki
oczyszczalni

Rozwiązania techniczne wyżej wymienionych instalacji przedstawione są na planszy PZT02
Do budynku dostarczana będzie energia elektryczna na podstawie umowy z Tauron S.A.
(zał.9).
Woda jest dostarczana we własnym zakresie (zał.12).

12.

Zagospodarowanie wód opadowych

Wody opadowe będą odprowadzane na terenie inwestycji zgodnie z §28 i §29 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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Wody opadowe z połaci dachowych i części terenów utwardzonych nieprzeznaczonych dla
ruchu pojazdów będą rozprowadzone na działce nr 935/1 w teren nieutwardzony i tam
odprowadzone bez szkody dla terenów sąsiednich.
Wody opadowe z tacy najazdowej samochodów asenizacyjnych (obiekt 4A) oraz z pasa terenu
utwardzonego położonego wzdłuż wiaty na osad odwodniony (obiekt nr 13) odprowadzane
będą do kanalizacji, kierowane do pompowni głównej i do oczyszczania na oczyszczalni
ścieków.
Wody opadowe z powierzchni dróg i placów niewymagające podczyszczania (umownie czyste)
zostaną odprowadzone do studni S17 i dalej do wylotem z oczyszczalni do rowu melioracyjnego
nr 23.
Odwodnienie powierzchni utwardzonych zostanie zapewnione poprzez spadek podłużny oraz
poprzeczny nie przekraczający 2.0%.

13.

Układ komunikacyjny

Na teren inwestycji prowadzi istniejący wjazd z drogi publicznej (Zał .10).
W granicach opracowania niniejszego projektu budowlanego projektuje się następujące
elementy wewnętrznego układu komunikacyjnego:
- Drogi i place manewrowe
Projektowane rozwiązane przewiduje wykonanie dróg o nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym, ułożonych na podbudowie wykonanej z kruszywa łamanego i posadowionych
na gruncie istniejącym.
Przewidziano do zastosowania następującą konstrukcję nawierzchni:
Kostka betonowa
gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.
18cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
(E2≥80MPa, IO≤2,2÷2,5)
gr. 20cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu lub materiału niewysadzinowego o CBR25% stabil. mech. gr.
20/25/30cm
Łączna grubość nawierzchni wynosi 72cm/77cm/82cm
- Chodniki
W granicach opracowania zaprojektowano chodniki, w rejonie reaktora biologicznego dokładną
lokalizację chodników przedstawiono w części rysunkowej Projektu Zagospodarowania Terenu.
Przewidziano następujący układ warstw:
 Kostka betonowa
gr. 6cm
 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 3cm
 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
Łączna grubość nawierzchni wynosi 24cm.
Obrzeże betonowe o wymiarach 30 x 8cm należy wykonać na podsypce cementowo–
piaskowej grubości 3cm oraz na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15).

14.

Bilans terenu

Numery działek inwestycji – 935/1, obręb Biała, jedn. ewid. Biała – miasto;
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Powierzchnia działki nr 935/1 = 0,4902 ha;
Powierzchnia terenu inwestycji (w granicach ogrodzenia ozn. ABCDEFG): 4563,44 m2
Zestawienie powierzchni zabudowy nowych obiektów:
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa obiektu
Pow. zabudowy m2 Uwagi
Pompownia ścieków surowych (obiekt nr 1)
4,52
Budynek socjalno-techniczny (obiekt nr 2)
131,99
Reaktory biologiczne (obiekty nr 3A i 3B)
181,52
Punkt zlewny (obiekty nr 4)
16,66
Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych (obiekt nr 5A i 5B)
18,14
Zbiorniki magazynowe osadu nadmiernego (obiekty nr 6A, 6B i
40,86
6C)
Wiata pod agregat prądotwórczy (obiekt nr 8)
24,95
Wiata na osad (obiekt nr 13)
205,54
Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych (Spo)
4,15
RAZEM
628,33

Powierzchnia zagospodarowania :
powierzchnia zabudowy
: 628,33 m2
wskaźnik zabudowy = 13,77%(teren inwestycji),
= 12,82% (teren działki)
w tym:
budynek nr 2 = 131,99 m2
pow. zagospodarowana przez urządzenia technologiczne:
496,34 m2
pow. terenów utwardzonych :
1245,49 m2
w tym:
pow. dróg i placów
1046,92m2
chodników dojśc technicznych
150,58m2
schodów terenowych, płyt i cokołow 47,99m2
pow. biologicznie czynna w obszarze terenu inwestycji (w granicach ogrodzenia
ozn. ABCDEFG):
2689,62 m2 = 58,94%
pow. biologicznie czynna w granicach działkii:
3028,18 m2 = 61,77%

15. Spełnienie zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego
Na terenie będącym przedmiotem inwestycji obowiązuje Uchwała Nr XXV/284/09 Rady
Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.
Teren inwestycji należy do obszaru 1K.
Dla jednostki planu oznaczonej 1K, MPZP (§ 80) stawia się następujące zasady
zagospodarowania i wymagania odnośnie minimalnych i maksymalnych wskaźników
powierzchniowych:
Ad.1.1. Przeznaczenie podstawowe instalacje oczyszczalnia i przesyłu ścieków wraz z
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, związanymi z eksploatacją i obsługą oczyszczalni,
zlewni lub przepompowni ścieków; - warunek spełniony
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Ad.1.2 , ad.2. nie dotyczy
Ad 3.1. ad 3.2. nie dotyczy
Ad 3.3. „Na terenie 1K od strony terenu oznaczonego symbolem UZ, sytuować zieleń
izolacyjną”. Od strony południowej i zachodniej zastosowano pas zieleni izolacyjnej w postaci
dwóch szeregów drzew i krzewów w tym gatunków zimozielonych kształtujących przegrodę na
rożnych poziomach. - warunek spełniony
Ad 3.4.
Wskaźniki zagospodarowania terenu:
a.
wskaźnik zabudowy - do 50%. Wskaźnik zabudowy dla projektowanej inwestycji –
12,82% (dla terenu inwestycji), 13,77% (dla terenu działki) - warunek spełniony
b.
teren biologicznie czynny - min. 20%. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego
projektowanej inwestycji – 58,94% (dla terenu inwestycji), 61,77% (działki) - warunek spełniony.
Ad 3.5. zgodnie z przepisami o drogach publicznych odległość obiektów budowlanych do
krawędzi jezdni nie jest mniejsza niż 6 m - warunek spełniony
Ad 3.6. zaprojektowane obiekty są jednokondygnacyjne, wysokość obiektów budowlanych
wynosi 7,03 m - warunek spełniony.

16.

Informacje o inwestycji

Działka nr 935/1 nie leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków i tym samym nie podlega
ochronie konserwatorskiej.
Przedmiotowa działka nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.
Działka nr 935/1 nie podlega ochronie na podstawie planu miejscowego.
Teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej.

17.











Wpływ inwestycji na środowisko
Zakres uciążliwości zanieczyszczeń odorowych (amoniak i siarkowodór) przeanalizowano
w Raporcie. Wykazano, że ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń nie wykraczają
poza teren działki oczyszczalni.
Charakter, program użytkowy i wielkość projektowanego obiektu nie wpływa negatywnie
na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę.
Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości w zakresie
oddziaływania akustycznego - eksploatacja oczyszczalni ścieków nie będzie powodowała
przekroczenia standardów akustycznych środowiska. Na granicy najbliższych terenów
podlegających ochronie akustycznej (teren Szpitala im. Św. Elżbiety, jak i tereny posesji
mieszkalnych przy ul. Łąkowej 5 i Moniuszki 8a) nie dojdzie do przekroczenia wartości
dopuszczalnych poziomu hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 112].
Przyjęte w projekcie rozwiązania technologiczne minimalizują ilość osadów ściekowych i
pozwalają na uzyskanie końcowego produktu bezpiecznego sanitarnie; powstałe w
procesie oczyszczania ścieków produkty będą zabezpieczone i wywożone zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Inwestycja nie koliduje z zielenią wysoką, a w przypadkach nieuniknionych kolizji
uzyskano zgodę na wycinkę drzew.
Projektowana inwestycja nie wpływa negatywnie na stan środowiska, w tym stan wód
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powierzchniowych i podziemnych.
Projektowana inwestycja nie leży na obszarze NATURA 2000 oraz nie wpływa na w/w
obszary. Najbliżej terenu oczyszczalni znajduje się obszar Natura 2000 PLH 160007
„Góry Opawskie”, w odległości ok. 16,8 km na pd-zach. Granica Obszaru Chronionego
Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” znajduje się w odległości ok. 19,4 km na pn-wsch od
terenu inwestycji. Nie ma więc potrzeby prowadzenia specjalnego monitoringu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.
Projektowana inwestycja nie leży na obszarze objętym formą ochrony przyrody oraz nie
wpływa na w/w obszary; do najbliższego obszaru chronionego (tzw. ‘obszaru chronionego
krajobrazu’) Bory Niemodlińskie, odległość wynosi ok. 1,72 km.

Zagospodarowanie mas ziemnych

Ziemię z wykopów należy składować w sposób uporządkowany, ewentualnie wykorzystać do
ukształtowania terenu i uzyskania określonej niwelacji terenu. Ewentualny nadmiar ziemi należy
wywieźć na składowisko odpadów i wykorzystać do przekładek izolacyjnych lub jako materiał do
rekultywacji terenów zdegradowanych. Humus, składowany osobno, należy wykorzystać w
całości jako podłoże glebowe.
Po zakończeniu budowy wykonawca powinien dokonać uporządkowania terenu i nasadzenia
odpowiedniej zieleni przewidzianej w projekcie.
Wszystkie prace związane z rozbiórkami, wyburzeniami, wykopami oraz składowaniem mas
ziemnych i materiałów muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca robót budowlanych musi mieć wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie w/w
działalności.

19.

Obszar oddziaływania

Projektowane zagospodarowanie działki nr 935/1 w mieście Biała nie tworzy zagrożenia dla
środowiska naturalnego oraz dla życia i zdrowia ludzi.
Rozwiązania technologiczne przyjęte w projekcie (m.in. hermetyzacja procesu oczyszczania
ścieków, zastosowanie pełnej obudowy zbiorników, zastosowane rozwiązania materiałowe sieci
i obiektów na sieciach zapewniające całkowitą szczelność) pozwalają na znaczne ograniczenie
emisji zanieczyszczeń gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery oraz eliminują całkowicie
skażenie wód gruntowych i powierzchniowych.
Wpływ gospodarki wodnej na wody powierzchniowe przejawia się poprzez wprowadzenie
oczyszczonych ścieków do odbiornika – do rowu melioracyjnego nr 23 w km 0+125 (co jest
zgodne z obecnym, obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 8-01-2009 i będzie
zgodne z przyszłym pozwoleniem wodnoprawnym).
Wielkość ochronnej strefy sanitarnej została określona w raporcie oddziaływania na środowisko,
zgodnie z którym przedmiotowa strefa nie przekracza granic terenu inwestycji, tj. działki nr
935/1.
Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje: dz. nr 935/1 w zakresie wskazanym na planszy
zagospodarowania terenu.
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Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi obszar oddziaływania obiektu w czasie
eksploatacji nie wykracza poza działkę będącą terenem inwestycji.

20. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
Brak negatywnego wpływu inwestycji na dobra będące pod ochroną dziedzictwa kulturowego,
zabytków oraz innych elementów kultury współczesnej.

21.

Warunki ochrony pożarowej

Szczegółowe informacje dotyczące projektowanych obiektów oraz informacje dot.
bezpieczeństwa pożarowego znajdują się w części opisowej do projektu architektonicznobudowlanego.

22.

Warunki posadowienia obiektów – kategoria geotechniczna

Na przedmiotowym obszarze występują proste warunki gruntowe.
Projektowany obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych.
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