Projekt zagospodarowania terenu – budowa wiaty gospodarczo - magazynowej w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami
budowlanymi w tym instalacja kanalizacji deszczowej, dz. nr 13/21, obręb: Łekno, gmina Będzino

CZĘŚĆ OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej wiaty gospodarczo - magazynowej w
gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w tym instalacja kanalizacji
deszczowej na działce nr 13/21, obręb Łekno, gmina Będzino.
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Działka nr 13/21, na której lokalizowana jest wiata będąca przedmiotem opracowania, stanowi
nieruchomość przeznaczoną na gospodarstwo rolne związane z hodowlą bydła. Na terenie działki
zlokalizowane są liczne zabudowania związane z funkcjonowaniem gospodarstwa takie jak: obory,
magazyny, budynki pomocnicze i inne. Ponadto, działka zagospodarowania jest zielenią niską oraz
niezbędnymi dojazdami, placami manewrowymi oraz pozostałymi utwardzeniami związanymi z
działalnością przedsiębiorstwa.
Na działce znajdują się instalacje zewnętrzne takie jak: instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
instalacja wody i instalacja elektroenergetyczna.
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zagospodarowany. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieje
hala tunelowa przeznaczona dla bydła. W miejscu, w którym usytuowana ma być wiata przebiega
wewnętrzna napowietrzna linia elektroenergetyczna.
W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego znajduje się zabudowa o funkcji mieszanej.
3. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
Działka inwestycyjna nr 13/21 obejmuje grunty rolne klasy Br-PsIII – grunty rolne zabudowane oraz
pastwiska trwałe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o wyłączeniu użytków
rolnych z produkcji rolniczej, ponieważ inwestycja związana jest bezpośrednio z prowadzeniem
produkcji rolniczej.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
4.1. PLANOWANA ZABUDOWA
Na terenie objętym inwestycją projektuje się wolnostojącą wiatę tunelową służącą zaspokojeniu
potrzeb gospodarczo-magazynowych istniejącego gospodarstwa rolnego, usytuowaną zgodnie
z częścią rysunkową opracowania.
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Ponadto na terenie objętym inwestycją projektuje się przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji
wodociągowej kolidującej z planowaną do realizacji inwestycją, zewnętrzną instalację kanalizacji
deszczowej odprowadzającą wody opadowe z dachu wiaty poprzez studzienki z rusztem
żeliwnym oraz system koryt ściekowych ze studzienkami podłączonych do istniejącej na terenie
działki kanalizacji deszczowej.
Pod zadaszeniem wiaty projektuje się posadzkę betonową. Pozostałą część terenu objętą
inwestycją należy utwardzić przy użyciu płyt betonowych umożlwiających dostęp do wiaty z
istniejących terenów komunikacyjnych oraz utwardzenie wzdłuż dłuższego boku hali w
sąsiedztwie istniejącej hali tunelowej.
Powierzchnie utwardzone należy kształtować w taki sposób, aby wody opadowe z ich
powierzchni były odprowadzane na istniejący tereny utwardzony działki gdzie poprzez właściwe
ukształtowanie terenu skierowane zostaną do studzienek kanalizacji deszczowej.
Istniejącą wewnętrzną napowietrzną linię elektroenergetyczną przed rozpoczęciem inwestycji
należy przebudować, aby nie kolidowała z projektowaną wiatą.
4.2. URZĄDZENIA BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA WIATY
•

instalacja kanalizacji deszczowej – projektowana instalacja odprowadzająca wody
opadowe z dachu do istniejącej na terenie działki kanalizacji deszczowej

•

odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych – poprzez właściwe
ukształtowanie terenu do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

•

dostęp do drogi publicznej – bez zmian; zapewniony dostęp do publicznej z drogi
powiatowej dz. nr 223,

•

miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – w pojemnikach ustawionych na terenie
utwardzonym, po segregacji na obszarze własnej działki, wywóz na podstawie umowy z
przedsiębiorstwem posiadającym koncesję,

•

tereny utwardzone – zgodnie z częścią rysunkową projektu,

•

tereny zielone – nie dotyczy

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

65 035,00 m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

11 881,89 m²

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY (POW. ZADASZENIA):

715,18 m²

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

11 166,71 m²
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POWIERZCHNIE UTWARDZONE (pod wiatą, wokół wiaty)

977,59 m²

POWIERZCHNIA KORYT ŚCIEKOWYCH:

10,83 m²

6. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Ze względu na kolizję projektowanej wiaty gospodarczo-magazynowej z istniejącą zewnętrzną
instalacją wodociągową przebiegającą na terenie działki numer 13/21 zaszła konieczność jej
przebudowy – zakres przebudowy został określony na rysunku numer SZ1.
Zewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 de90x5,4. Do montażu
stosować rury PE, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i
spełniają wymagania PN. Przewody i kształtki PE należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe
za pomocą kształtek elektrooporowych np. prod. Frialen. Montaż przewodów wodociągowych
wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych.
Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego o szerokości
200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. Lokalizacja armatury winna być oznakowana przy
pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na słupkach, budynkach
lub ogrodzeniach. Przewody układać na głębokości 1,50 m.
UWAGA:
- istniejące rzędne terenu uszczegółowić na etapie wykonawstwa.
Technologia wykonawstwa robót instalacyjnych:
a) zgrzewanie elektrooporowe rurociągów przeprowadzać ściśle wg instrukcji wykonania dla
stosowanych przewodów (gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość,
temperatura zgrzewu, współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej itp.);
b) nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi;
c) przy układaniu rur w dnie wykopu należy przestrzegać zasady nie przekraczania
dopuszczalnych promieni gięcia (podawane przez producenta, zależne od materiału, średnicy i
temperatury otoczenia);
d) rurociągi układać w miarę możliwości na głębokości 1,50 m;
e) w temperaturach < 0 ºC i > 30 ºC należy zachować szczególną ostrożność (zmiana
plastyczności materiału).
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6.2. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej wiaty gospodarczomagazynowej będzie następowało przez nowoprojektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji
deszczowej poprzez studzienki z rusztem żeliwnym oraz system koryt ściekowych ze
studzienkami podłączonych do istniejącej na terenie działki numer 13/21 kanalizacji deszczowej
poprzez włączenie się do istniejącej studni o rzędnych 4.23/2.61 oznaczonej na rysunku numer
SZ1 jako studnia „kd1” i studni o rzędnych 5.03/3.81 oznaczonej na rysunku numer SZ1 jako
studnia „kd4”. Włączenie do niej należy dokonać poprzez wmontowaną tuleję przejściową (otwór
w studni wykonać sprzętem specjalistycznym). Przed rozpoczęciem robót budowlanych przyjęte
rzędne włączenia, należy potwierdzić na budowie i w razie konieczności dostosować do
zaistniałej sytuacji.. Przed rozpoczęciem robót budowlanych przyjęte rzędne włączenia należy
potwierdzić na budowie i w razie konieczności dostosować do zaistniałej sytuacji.
Kanalizację deszczową należy wykonać z rur i kształtek litych SDR30 SN12 PVC 160 o
połączeniach kielichowych z uszczelką – zgodnie z normą PN-EN 1401.
Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem. W przypadku
wysokiego poziomu wód gruntowych rury powinny posiadać uszczelki typu Sewer-lock trwale
mocowane w kielichu rur. Kształtki mogą posiadać uszczelki wargowe.
W celu minimalizacji połączeń kielichowych pomiędzy studzienkami stosować rury o długości
l=6,0 m. Średnice rur, spadki i odległości pokazano w części rysunkowej.
Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm.
Każda studzienka powinny być wykonana z PVC, kineta z PP, z częścią teleskopową do regulacji
wysokości z włazami i pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym klasy D400.
Do odprowadzania wody opadowej z projektowanej wiaty będą służyć:
- betonowe koryta ściekowe ułożone wzdłuż bocznych ścian. Między poszczególnymi korytami
należy zamontować trzy studzienki wielofunkcyjne AS-ST 150 mm z rusztem żeliwnym klasy
D400 po każdej stronie – każda studzienka musi być wyposażona w systemowy łapacz
zanieczyszczeń. Betonowe koryta ściekowe należy ułożyć ze spadkiem dwustronnym
(daszkowym) minimum 0,5% w kierunku studzienek z rusztem żeliwnym;
- odwodnienie liniowe FASERFIX SUPER 100 z ramami żeliwnymi i rusztem żeliwnym klasy
D400. Na końcu każdego ciągu odwodnieniowego należy umieścić studzienkę z ocynkowanym
osadnikiem i żeliwnymi ramami. Ich montaż należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta,
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w szczególności: krawędź korytek winna znajdować się 3-5 mm poniżej otaczającej nawierzchni,
pomiędzy korytkami stosować poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypełnione materiałem do
wypełniania fug Masterflex 700. Korytka montować na podłożu mrozoodpornym gr. 20 cm
wykonanym ze żwiru o uziarnieniu 2-16 mm z zagęszczeniem. Bezpośrednio przy korytkach
wykonać podbudowę z betonu C20/25 ( B25) o szerokości 10 cm z obu ścianek korytka i
głębokości całkowitej 37 cm. Po wylaniu betonu , zagłębić w nim korytka wraz z rusztem.
UWAGA:
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem zagospodarowania terenu a w razie
rozbieżności zwrócić się do projektanta w celu dostosowania ich do zaistniałej sytuacji,
- włazy studni rewizyjnych wykonać jako ryglowane,
- istniejące rzędne terenu uszczegółowić na etapie wykonawstwa;
- regulację rzędnych włazów studni przeprowadzić równocześnie z wykonywanymi robotami
drogowymi i zagospodarowania terenów utwardzonych i zielonych.
6.3. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBÓT ZIEMNYCH
Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty będą wykonywane mechanicznie. Przy zbliżeniach
z istniejącym uzbrojeniem i drzewostanem roboty będą wykonywane ręcznie jako
wąskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność.
W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego należy powiadomić właściwego
użytkownika i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
W miejscach zbliżeń wykopów poniżej 1m od krawędzi drogi wykopy bezwzględnie wykonać z
szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem się gruntu.
Zabrania się składowania na jezdni ziemi z wykopów.
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych wg BN83/8836-02.
Rurociąg należy ułożyć w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z piasku 10 cm.
Podsypkę należy wykonywać z różnoziarnistego piasku (w miarę możliwości z domieszką frakcji
pyłowej) lub pospółki.
Pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzchem rurociągu należy wykonać
ręcznie z piasku. Na tej warstwie należy ułożyć taśmę magnetyczną w osi rurociągu.
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Przyjmuje się, że grunt z wykopu będzie użyty do jego zasypania poza projektowana jezdnią
jedynie pod warunkiem że jest to grunt niewysadzinowy.
Powyżej pierwszej warstwy nad rurociągiem (do 30 cm na jego wierzchem) wykopy zasypywać
warstwami o wysokości nie większej niż 20 cm z ich starannym zagęszczeniem.
Cały wykop w obrębie pasa drogowego (powyżej pierwszej warstwy nad rurociągiem) należy
zagęszczać mechanicznie z utrzymaniem wskaźnika zagęszczania gruntu minimum 1 na całej
wysokości zasypu. Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu będą załącznikami do
protokołów odbioru robót.
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem; przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne z zestawem
igłofiltrów w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurociąg miałby być
posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypką) należy wymienić grunt organiczny na
podsypkę piaskową zagęszczoną w warunkach czasowego obniżenia zwierciadła wody o ca 30
cm. Aby uniknąć rozluźnienia piasku, spągową partię torfu o miąższości ok. 0,2 m należy wybrać
ręcznie. W celu uniknięcia nagłego podniesienia poziomu wody i rozluźnienia podsypki po
wyłączeniu odwodnienia, igłofiltry należy odłączać stopniowo najlepiej rozmieszczonych
przemiennie (wymagać to będzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).
Przed realizacją projektowanych instalacji należy wykonać wykop próbny w celu potwierdzenia
rzędnych posadowienia istniejącej instalacji do których będzie podłączony obiekt oraz
kolidujących z nimi instalacji zewnętrznych.
Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z normą
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.
Dla przewodów układanych w wykopie otwartym należy zastosować podsypkę z piasku o
grubości warstwy 10-15 cm w zależności od warunków gruntowych. Obsypka przewodu musi być
prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zagęszczeniu) powyżej
wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową o szerokości 200
mm, z pojedynczą wkładką stalową. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te
same warunki, co materiał do wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być
gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania podsypki i jest gruntem niewysadzinowym.

Projekt zagospodarowania terenu – budowa wiaty gospodarczo - magazynowej w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami
budowlanymi w tym instalacja kanalizacji deszczowej, dz. nr 13/21, obręb: Łekno, gmina Będzino

W obrębie pasa drogowego obsypka i zasypka powinna być zagęszczona do 1,0 stopnia wg
Proctora celem uniknięcia osiadania gruntu.
Zasypywanie wykopów należy wykonać po inwentaryzacji geodezyjnej.
Przy posadowieniu przewodu bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producenta
dotyczących układania i zasypywania rurociągu.
Lokalizacja armatury winna być oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN86/B-09700 umocowanych na słupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Pod armaturą stosować
płyty chodnikowe betonowe, bloki podporowe z betonu B-25 lub bloki prefabrykowane. Bloki
ustawić na nienaruszonym lub bardzo mocno zagęszczonym gruncie.
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed
rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwłocznie naprawić zgodnie z wymogami ich właścicieli.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela terenu o
zamierzonym wejściu na teren. Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
6.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Nie dopuszcza się uszkodzenia lub podkopywania konstrukcji istniejących nawierzchni wraz z
obramowaniem (krawężniki/obrzeża+ława).
Zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych należy wykonać piaskiem,
żwirem lub mieszanką kruszywa naturalnego. Tak zasypany wykop musi charakteryzować się
wskaźnikiem zagęszczenia IS ≥1,0 oraz wtórnym modułem odkształcenia E2≥120MPa. Po
spełnieniu powyższych warunków można przystąpić do układania warstw podbudowy.
Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny.
Do odtworzenia używać materiały pełnowartościowe, uszkodzone elementy wymienić na nowe.
7. WYKAZANIE ZGODNOŚCI Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY WÓJTA GMINY BĘDZINO
NR 181/2021 Z DNIA 09.07.2021R.
PARAMETRY

WYMAGANIA DECYZJI

PROJEKT

1. Ustalenia dotyczące rodzaju i funkcji zabudowy
a) rodzaj zabudowy

- gospodarcza w gospodarstwie
rolnym

- gospodarcza w gospodarstwie
rolnym
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b) funkcja zabudowy - sposób użytkowania budowli –
- sposób użytkowania:
i
zgodnie z zamierzonym
gospodarczo-magazynowy
zagospodarowania
przeznaczeniem
terenu
- sposób zagospodarowania
- budowa wiata gospodarczoterenu – budowa wiaty
magazynowej
gospodarczo-magazynowej
2. Ustalenia dotyczące warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
a) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz
cech zabudowy
- nieprzekraczalna
- nie dotyczy
- nie dotyczy
linia zabudowy
- wielkość
- do 100%
- do 100%
powierzchni
zabudowy w
stosunku do
terenu objętego
decyzją
- szerokość elewacji do 60,0m
12,60m
frontowej
- wysokość
do 8,0m
6,24m
zabudowy (do
najwyżej położonej
kalenicy lub
zbiegu połaci
dachowych)
- geometria dachu
- układ połaci –
- układ połaci - łukowy
jednospadowy,dwuspadowy
wielospadowy, płaski, łukowy lub
kolebkowy
Kąt nachylenia – do 45°
b) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
- Inwestycja jest zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
- Inwestycja znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Koszaliński Pas
Nadmorski”, na którym obowiązują zakazy wprowadzone uchwałami Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego – zakres inwestycji nie narusza przedmiotowych
zakazów,
- Teren inwestycji znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od zbiornika wodnego
(rzeka Strzeżenica) – zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, zakaz nie obowiązuje z
uwagi na przeznaczenie terenu pod zabudowę w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino,
- Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000, ponadto po rozważeniu
rodzaju, parametrów, cech i skali przedmiotowej inwestycji w związku z art. 96 ust.1 w
powiązaniu z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, z dnia 3 października 2008r., (tekst jednolity, Dz. U. 2020 poz. 283), stwierdza
się brak potencjalnego znaczącego oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000;
- Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie lub zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10
września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
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- Teren inwestycji obejmuje grunty rolne klasy Br-PsIII, które nie wymagają uzyskania
decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji rolniczej, ponieważ inwestycja związana
jest bezpośrednio z prowadzeniem produkcji rolniczej
c) Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
- Inwestycja nie jest objęta formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r, ani nie jest obiektem
podlegającym ochronie oraz ujętym w gminnej ewidencji zabytków
d) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
- sposób
- nie dotyczy
- nie dotyczy
zaopatrzenia w
wodę
- sposób
odprowadzenia
ścieków
- sposób
zaopatrzenia w
energię
elektryczną
- zaopatrzenie w
gaz
- sposób
zaopatrzenia w
energię cieplną
- sposób
odprowadzenia
wód opadowych

- sposób
gospodarowania
odpadami
- dostęp do drogi
publicznej

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- do własnej kanalizacji
deszczowej

- z dachu wiaty poprzez
projektowaną zewnętrzną
instalację kanalizacji
deszczowej do istniejącej na
terenie instalacji kanalizacji
deszczowej
- z projektowanych terenów
utwardzonych poprzez właściwe
ukształtowanie terenu do
istniejących wpustów kanalizacji
deszczowej
- gromadzenie odpadów stałych w - gromadzenie odpadów stałych
pojemnikach w obrębie
w pojemnikach w obrębie
nieruchomości z zapewnieniem
nieruchomości z zapewnieniem
ich wywożenia
ich wywożenia
- zapewniony, teren jest częścią
- bez zmian
dz. nr 13/21, która posiada
bezpośredni dostęp do drogi
publicznej powiatowej, dz. nr
223

8. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r, ani ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
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9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren poza granicami terenu górniczego.
10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROŻEŃ

DLA

ŚRODOWISKA

ORAZ

HIGIENY

I

ZDROWIA

UŻYTKOWNIKÓW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
Charakter inwestycji nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie wynikającym z przepisów
odrębnych.
11. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego na terenie działki
hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej, w odległości mniejszej niż 75m od chronionego obiektu.
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia w wielkości - 10dm³/s
z hydrantu o średnicy 80mm. Warunkiem przystąpienia do użytkowania zamierzenia budowlanego jest
spełnienie łącznie warunków o których mowa powyżej.
12. DROGI POŻAROWE
Droga pożarowa nie jest wymagana zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych.

………………………………………………………..
mgr inż. arch. Katarzyna Frankiewicz

………………………………………………………..
mgr inż. Daniel Hubert
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INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU
WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU
ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
L.p. Przepisy prawa
1.
§4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
2.
§5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
3.
§6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
4.
§9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
5.
§10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
6.
§12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie

Ograniczenia
Obiekt zlokalizowany jest zgodnie z decyzją o
warunkach zabudowy Wójta Gminy Będzino nr
181/2021 z dnia 09.07.2021r.
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działek sąsiednich
Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działek sąsiednich

Bez zmian
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działki nr 13/21 obręb Łekno, na której został
zaprojektowany.
………………………………………………………..
mgr inż. arch. Katarzyna Frankiewicz
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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej wiaty gospodarczo-magazynowej, służącej
zaspokojeniu potrzeb gospodarczo-magazynowych w istniejącym gospodarstwie rolnym, na działce
nr 13/21, obręb ewidencyjny Łekno, gmina Będzino.
Projektowana wiata służyć będzie jako magazyn urządzeń i sprzętów niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania gospodarstwa. Potrzeba budowy wiaty wynika z konieczności wygospodarowania
magazynowej przestrzeni zadaszonej, która chronić będzie przed warunkami atmosferycznymi.
Projektowana wiata to obiekt w formie łukowej wiaty tunelowej na planie prostokąta o wymiarach
56,76m x 12,60m.
U szczytów wiaty, wolna przestrzeń dodatkowo jest zabezpieczona siatką przeciwwiatrową. W
elewacji południowej lokalizuje się bramę przesuwną.
W ramach inwestycji projektuje się również zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej
odprowadzająca wody opadowe z dachu.
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Dane ogólne:
Powierzchnia zabudowy (zadaszenia)

715,18 m²

Kubatura

3472,58 m³

Wysokość w najwyższym punkcie łuku

6,24 m

Szerokość

12,60 m

Długość

56,76 m

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowana wiata to typowe rozwiązanie stosowane w gospodarstwach rolnych – wiata tunelowa z
pokryciem z jasnej membrany. Obiekty o podobnym charakterze są już usytuowane na terenie
gospodarstwa.
4. PODSTAWOWE ELEMENTY BUDYNKÓW
FUNDAMENTY
• posadowienie bezpośrednio na płycie żelbetowej wylewanej na budowie, zgodnie z częścią
konstrukcyjną opracowania
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KONSTRUKCJA
• konstrukcję wiaty stanowi rama stalowa zaprojektowana jako kratownica łukowa wykonana z rur
kwadratowych, zgodnie z częścią konstrukcyjną opracowania
DACH
• pokrycie dachu stanowi membrana pokryciowa, w kolorze jasnym np. białym
POSADZKA
• posadzkę wiaty stanowi żelbetowa płyta fundamentowa wylewana na budowie, zaprojektowano
również murki o wys. 30 cm, na których montowana jest konstrukcja wiaty oraz elementy
ogrodzenia
INSTALACJE
•

projektuje się odprowadzenie wody opadowej z dachu wiaty poprzez studzienki z rusztem
żeliwnym oraz system koryt ściekowych ze studzienkami podłączonych do istniejącej na terenie
działki kanalizacji deszczowej.

5. DANE TECHNOLOGICZNE
„Mścice” Ośrodek Hodowli Zagrodowej zajmuje się prowadzeniem zarodowej hodowli zwierząt,
produkcją roślinną, działalnością handlową w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi, produktami i
artykułami pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, usługami dla rolnictwa i innych podmiotów.
Gospodarstwo zlokalizowane na dz. nr 13/21, obręb Łekno zajmuje się chowem oraz hodowlą bydła
mlecznego.
Podstawowym przeznaczeniem projektowanej wiaty jest funkcja magazynowo-gospodarcza, w celu
przechowywania urządzeń i sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa.
Projektowana wiata nie powoduje zwiększenia ilości hodowanego bydła.
Obiekt uzupełnia istniejącą już zabudowę na terenie gospodarstwa.
Zatrudnienie
Gospodarstwo funkcjonuje na jednej zmianie, na której w związku z budową wiaty objętej
opracowaniem pracować będzie ok. 4 pracowników fizycznych, których praca polega na opiece nad
zwierzętami.
Dla pracowników fizycznych, na terenie gospodarstwa znajduje się zaplecze socjalne.
6. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na terenie gospodarstwa nie pracują osoby niepełnosprawne ze względu na charakter pracy.

Projekt architektoniczno-budowlany – budowa wiaty gospodarczo - magazynowej w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi w tym instalacja kanalizacji deszczowej, dz. nr 13/21, obręb: Łekno, gmina Będzino

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE
Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nie przewiduje się rozprzestrzeniania zapachów pyłowych i płynnych.
Odpady będą gromadzone selektywnie w dedykowanych pojemnikach, a następnie będą
przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki
odpadami w celu ich dalszego zagospodarowania.
Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych. W procesie działalności
obiektu nie będzie występować emisja drgań a także promieniowanie.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić iż z uwagi na skalę, charakter przedsięwzięcia, wielkość
i zakres inwestycji, nie będzie ona miała znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.
8. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO
W obiekcie nie przewiduje się żadnych instalacji, tym samym brak potrzeby dokonywania analizy
wykorzystanie wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
9. KONSTRUKCJA
9.1. WARUNKI GRUNTOWE
Ze względu na charakter zabudowy oraz budowę podłoża zaplanowano wymianę gruntów
nienośnych, nasypów i gruntów słabonośnych.
W miejscu lokalizacji wiaty gospodarczo-magazynowej występują złożone warunki gruntowowodne (wg badań geologicznych). Występujące w podłożu nasypy uznane zostały za nie nośne,
i należy je usunąć z podłoża projektowanego budynku. Pozostałe warstwy są nośne. Głębokość
przemarzania wynosi 0,8 m. Projektowany obiekt może zostać posadowiony w sposób
bezpośredni. Należy zwrócić uwagę na wysoki poziom wód gruntowych utrudniający prowadzenie
prac ziemnych. Prace ziemne należy wykonywać w suchej porze roku kiedy należy się
spodziewać niższego stanu wód gruntowych. W przypadku braku obniżenia zwierciadła wody
poniżej głębokości posadowienia proponuje się zastosować odwodnienie wgłębne (np. za
pomocą igłofiltrów). Nasypy należy usunąć z podłoża projektowanego obiektu. Przegłębienia
poniżej przyjętego poziomu projektowanego obiektu należy uzupełnić zagęszczoną podsypką
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piaskową. Usunięte nasypy wymienić na zagęszczony piasek średni o stopniu zagęszczenia
ID=0,6 co umożliwi bezpośrednie posadowienie obiektu. Wykopy zabezpieczyć przed wpływem
opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i przemarzaniem, aby nie dopuścić do
rozmiękczenia i osłabienia podłoża nośnego. Wykopy należy chronić przed zalaniem wodą. Ze
względu na rodzaj obiektu, charakter zabudowy i sposób posadowienia obiektu po wymianie
gruntu wystąpią proste warunki gruntowe w związku z tym przyjęto I kategorię geotechniczną.
Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zapewnić nadzór geotechniczny.
9.2. UKŁAD KONSTRUKCYJNY
Obliczenia statyczne przeprowadzono według:
PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania
ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania
ogólne - Obciążenie śniegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania
ogólne - Oddziaływania wiatru
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne.
9.3. SCHEMAT STATYCZNY I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Konstrukcję stalową zaprojektowano jako kratownicę łukową wykonaną z rur kwadratowych.
Kratownice zakotwione w oczepie żelbetowym.
9.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE
9.4.1. Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie żelbetowej wylewanej na budowie
z betonu konstrukcyjnego C25/30 zamkniętej oczepem żelbetowym wysokości 30 cm i
szerokości 50(75) cm z murkami żelbetowymi pod konstrukcją stalową, Oczep należy
zbroić podłużnie prętami #12 mm ze stali A-IIIN (RB500W), zbrojenie poprzeczne
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(strzemiona) z prętów ø8 mm ze stali A-I (St3S-b). Przed wylaniem fundamentów należy
osadzić słupki ogrodzeniowe.
Wykop pod fundamenty wraz z wszystkimi elementami żelbetowymi należy wykonać ze
szczególną starannością i dokładnością zgodnie z dokumentacją projektową, pod
nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Występujące nasypy uznane
zostały za nie nośne, i należy je usunąć z podłoża projektowanego budynku i dokonać
wymiany gruntu na piasek średni o stopniu zagęszczenia ID=0,6.
Do wykonania elementów żelbetowych zastosować beton C25/30. Pod wszystkie
konstrukcje żelbetowe wykonać 10 cm warstwę betonu C10/15. Pod chudym betonem
wykonać 60 cm podsypkę piaskową zagęszczoną do Id=0,6. Na posadzce należy
wykonać dylatację co 5m.
9.4.2. Rama główna
Konstrukcję stalową zaprojektowano jako kratownicę łukową wykonaną z rur
kwadratowych RK60x60x4. Kratownica zamocowana w oczepie za pomocą kotew
wklejanych. Stal: S355J.
9.4.3. Płatwie
Płatwie wykonać z profili kwadratowych zamkniętych RK60x60x3 ze stali S355J.
9.4.4. Stężenia
Stężenia wykonać z prętów 16. Napięcie elementów stężeń uzyskać z pomocą
nakrętek napinających M16. Połączenie stężeń z głównymi elementami konstrukcji –
śruby M16-5.8.
9.4.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie wykonać przez cynkowanie ogniowe lub za pomocą ochronnego
systemu malarskiego zgodnie z PN-EN ISO 12944.
Kategorie korozyjności: C3
Sposób przygotowania powierzchni – Sa 2,5
Przyjęty system malarski -

S 2.0
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10. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA OBIEKT
Rys. 1 Geometria konstrukcji.
Dobór poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu przeprowadzono przy następujących
założeniach:
•

Ciężar pokrycia dachowego

Wartości powierzchniowych obciążeń stałych wynikających z ciężaru własnego pokrycia dachowego
zestawiono w Tabeli 1.
Tabela 1 (pokrycie)

gk

go

f

Warstwa
[ kN/m2]

[ kN/m2]

Pokrycie – membrana

0,01

1,3

0,013

Płatew RK60x60x3

0,07

1,3

0,091

0,08

1,3

0,104

Suma

Zestawienie obciążeń
Grupa norm: Polskie Normy Budowlane oraz Eurokod
Opis

Jedn.

Qk

γf1

γf2

Qo1

Qo2

1. Śnieg

kN/m2

3,42

1,50

1,50

5,13

5,13

1.1. Dach walcowy

kN/m2

0,72

1,50

1,50

1,08

1,08

1.2. Dach walcowy

kN/m2

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1.3. Dach walcowy

kN/m2

0,90

1,50

1,50

1,35

1,35

1.4. Dach walcowy

kN/m2

1,80

1,50

1,50

2,70

2,70

kN/m2 0,48

1,50

1,50

0,71

0,71

2. Wiatr
2.1. Dach łukowy
2.1.1. Pole A

Projekt architektoniczno-budowlany – budowa wiaty gospodarczo - magazynowej w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi
urządzeniami budowlanymi w tym instalacja kanalizacji deszczowej, dz. nr 13/21, obręb: Łekno, gmina Będzino

2.1.2. Pole B

kN/m2 -0,93

1,50

1,50

-1,39

-1,39

2.1.3. Pole C

kN/m2 -0,37

1,50

1,50

-0,55

-0,55

1.1. Dach walcowy
Położenie obiektu: strefa 2, wysokość n.p.m. A = 100 m
sk = 0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny

Ce = 1,00

Przenikanie ciepła przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepła U = 0 W/(m2 K)
Ct = 1,00
Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokość dachu f = 6,20 m
Rozpiętość dachu L = 12,60 m
Zasięg obciążenia ls = 10,91 m
1

= 0,80 (przypadek (i) obc. równomierne)
0,80
(i)
2,00
1,00
(ii)

0,00

0,00

0,00

10,91

60°
f=6,20

L=12,60

Obciążenie charakterystyczne

s = 1 × Ce × Ct × sk = 0,80 × 1,00 × 1,00 × 0,90 kN/m2 = 0,72

kN/m2
Obciążenie obliczeniowe

so = 1,50 × 0,72 kN/m2 = 1,08 kN/m2
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1.2. Dach walcowy
Położenie obiektu: strefa 2, wysokość n.p.m. A = 100 m
sk = 0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny

Ce = 1,00

Przenikanie ciepła przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepła U = 0 W/(m2 K)
Ct = 1,00
Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokość dachu f = 6,20 m
Rozpiętość dachu L = 12,60 m
Zasięg obciążenia ls = 10,91 m
1

= 0,00 (przypadek (ii) obc. nierównomierne)
0,80
(i)
2,00
1,00
(ii)

0,00

0,00

0,00

10,91

60°
f=6,20

L=12,60

Obciążenie charakterystyczne

s = 1 × Ce × Ct × sk = 0,00 × 1,00 × 1,00 × 0,90 kN/m2 = 0,00
kN/m2

Obciążenie obliczeniowe

so = 1,50 × 0,00 kN/m2 = 0,00 kN/m2

1.3. Dach walcowy
Położenie obiektu: strefa 2, wysokość n.p.m. A = 100 m
sk = 0,9 kN/m2
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Ekspozycja obiektu: teren normalny

Ce = 1,00

Przenikanie ciepła przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepła U = 0 W/(m2 K)
Ct = 1,00
Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokość dachu f = 6,20 m
Rozpiętość dachu L = 12,60 m
Zasięg obciążenia ls = 10,91 m
2

= 0,5 × 2,00 = 1,00

(przypadek (ii) obc. nierównomierne)
0,80

(i)
2,00
1,00
(ii)

0,00

0,00

0,00

10,91

60°
f=6,20

L=12,60

Obciążenie charakterystyczne

s = 2 × Ce × Ct × sk = 1,00 × 1,00 × 1,00 × 0,90 kN/m2 = 0,90
kN/m2

Obciążenie obliczeniowe

so = 1,50 × 0,90 kN/m2 = 1,35 kN/m2

1.4. Dach walcowy
Położenie obiektu: strefa 2, wysokość n.p.m. A = 100 m
sk = 0,9 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny

Ce = 1,00

Przenikanie ciepła przez dach: temp. wewn. ti = 18 °C, wsp. przenikania ciepła U = 0 W/(m2 K)
Ct = 1,00
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Rodzaj dachu: dach walcowy
Wysokość dachu f = 6,20 m
Rozpiętość dachu L = 12,60 m
Zasięg obciążenia ls = 10,91 m
3

= 2,00 (przypadek (ii) obc. nierównomierne)
0,80
(i)
2,00
1,00
(ii)

0,00

0,00

0,00

10,91

60°
f=6,20

L=12,60

Obciążenie charakterystyczne

s = 3 × Ce × Ct × sk = 2,00 × 1,00 × 1,00 × 0,90 kN/m2 = 1,80
kN/m2

Obciążenie obliczeniowe

so = 1,50 × 1,80 kN/m2 = 2,70 kN/m2

2.1. Dach łukowy
Położenie obiektu: strefa 2, wysokość n.p.m. A = 100 m
vb,0 = 26 m/s
Kierunek wiatru 270°
Kategoria terenu – III
Wysokości: minimalna zmin = 5 m, maksymalna zmax = 400 m, wymiar chropowatości z0 = 0,3 m
Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = h + f = 0,00m + 6,20m = 6,20 m
Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 6,20m = 6,20 m
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Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 26m/s = 26 m/s
Wsp. chropowatości:
Wsp. ekspozycji:

cr(ze) = 0,80 × (ze / 10) ^ 0,19 = 0,80 × (6,20 / 10) ^ 0,19 = 0,73

ce(ze) = 1,90 × (ze / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,20 / 10) ^ 0,26 = 1,68

Średnia prędkość wiatru:
vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,73 × 1,00 × 26m/s = 19 m/s
Bazowe ciśnienie prędkości:
qb = 0,5 × × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (26m/s) ^ 2 = 0,42 kN/m2
Szczytowe ciśnienie prędkości:
qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,68 × 0,42kN/m2 = 0,71 kN/m2
Rodzaj elementu: dach łukowy
Wymiary budynku:
wysokość dachu (strzałka łuku): f = 6,20 m
rozpiętość dachu: d = 12,60 m
wysokość do krawędzi dachu: h = 0,00 m
f/d = 0,49, h/d = 0
Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2
-1,19

-0,4

6,20

0,79
wiatr
12,60

Obciążenie jest stałe w kierunku poprzecznym do kierunku wiatru.

0,00
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Współczynnik ciśnienia wewnętrznego:
Założono budynek bez ściany dominującej.
Stosunek pola otworów gdzie cpe 0 do pola wszystkich otworów w budynku: = 0,50
Stosunek wymiarów budynku: h/d = 0
cpi = 0,12
Poziom odniesienia do obliczenia ciśnienia wewn. wiatru: zi = ze = 6,20m = 6,20 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 1,90 × (zi / 10) ^ 0,26 = 1,90 × (6,20 / 10) ^ 0,26 = 1,68
Szczytowe ciśnienie prędkości:
qp(zi) = ce(zi) × qb = 1,68 × 0,42kN/m2 = 0,71 kN/m2
2.1.1.

Pole A
Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,A = 0,79
Obciążenie charakterystyczne wk = qp(ze) × cpe,A - qp(zi) × cpi = 0,71kN/m2 × 0,79 - 0,71kN/m2
× 0,12 = 0,48 kN/m2
Obciążenie obliczeniowe

2.1.2.

wo = 1,50 × 0,48 kN/m2 = 0,71 kN/m2

Pole B
Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,B = -1,19
Obciążenie charakterystyczne wk = qp(ze) × cpe,B - qp(zi) × cpi = 0,71kN/m2 × -1,19 - 0,71kN/m2
× 0,12 = -0,93 kN/m2
Obciążenie obliczeniowe

2.1.3.

wo = 1,50 × -0,93 kN/m2 = -1,39 kN/m2

Pole C
Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe,C = -0,4
Obciążenie charakterystyczne wk = qp(ze) × cpe,C - qp(zi) × cpi = 0,71kN/m2 × -0,4 - 0,71kN/m2
× 0,12 = -0,37 kN/m2
Obciążenie obliczeniowe

wo = 1,50 × -0,37 kN/m2 = -0,55 kN/m2
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
10.1. PODSTAWA PRAWNA
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z późniejszymi zmianami).
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr109, poz. 719).
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.
U. Z 14 grudnia 2015 r , poz. 2117).
10.2. INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotem zabezpieczenia jest wiata gospodarczo-magazynowa wraz z niezbędnymi
urządzeniami.
10.3. FUNKCJA OBIEKTU
Projektowana

wiata

gospodarczo-magazynowa

uzupełniać

ma

dotychczasowe

zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe w gospodarstwie rolnym.
10.4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE
Projektowana wiata wykonana zostanie w konstrukcji stalowej – kratownica łukowa z rur
kwadratowych. Pokrycie wiaty – membrana pokryciowa.
10.5. DANE POŻAROWE. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU.
PODSTAWOWE DANE WSKAŹNIKOWE OBIEKTU:
• PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q≤500 (MJ/m²)
określane jako magazynowe
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• Klasa odporności pożarowej części magazynowej:

„E”

• Powierzchnia zabudowy (zadaszenia)

715,18 m²

• Kubatura

3472,58 m³

• Wysokość w najwyższym punkcie łuku

6,24m (N)

• Ilość osób mogących przebywać jednocześnie w obiekcie

4

Parametry pożarowe występujących substancji palnych:
W obiekcie nie przewiduje się występowania substancji i materiałów łatwopalnych w
rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.
Ocena zagrożenia wybuchem:
W obiekcie nie występują pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem.
10.6. INFORMACJA O USYTUOWANIU OBIEKTÓW Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO
POŻAROWE
Obiekt zlokalizowany w odległości większej niż określona w §271 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w stosunku do sąsiedniego budynku
inwentarskiego (IN).
10.7. PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
Strefę pożarową PM o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q≤500
(MJ/m²) stanowi wiata gospodarczo-magazynowa o powierzchni równej 715,18 m².
Dopuszczalna wielkość strefy dla tego rodzaju stref pożarowych wynosi 20000 m².
10.8. KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ I OGNIOWEJ ELEMENTÓW OBIEKTU.
Obiekt PM, przy gęstości obciążenia ogniowego Q≤500MJ/m², wymaga spełnienia, co najmniej
klasy „E” odporności pożarowej. Dla klasy tej odporności ogniowej elementów budynku nie
określa się. Jednakże elementy te powinny być nierozprzestrzeniające ognia.
10.9. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Należy zapewnić wymaganą ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego
gaszenia pożaru, która wynosi - 10dm³/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80mm
zlokalizowanego w odległości do 75m od projektowanego budynku lub 100m³ zapasu wody w
przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
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10.10. DROGI POŻAROWE
Droga pożarowa nie jest wymagana zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
UWAGI:
• Przed rozpoczęciem użytkowania opracować dla obiektu dokumentację ppoż. pn.
"Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego" w sposób zgodny z § 6 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 109, poz.
719).
• Materiały, elementy budynku, instalacje, systemy i urządzenia przeciwpożarowe
zastosowane w obiekcie muszą posiadać prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie
do wymaganych cech i właściwości pożarowych.
• Wykonie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych należy powierzyć firmie, która
poddała się procesowi certyfikacji usług przeciwpożarowych.

…….……………………………………………………
mgr inż. arch. Katarzyna Frankiewicz

…….……………………………………………………
inż. Błażej Łęcki
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CZĘŚĆ OPISOWA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej wiaty gospodarczo - magazynowej w
gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w tym instalacja kanalizacji
deszczowej na działce nr 13/21, obręb Łekno, gmina Będzino.
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Działka nr 13/21, na której lokalizowana jest wiata będąca przedmiotem opracowania, stanowi
nieruchomość przeznaczoną na gospodarstwo rolne związane z hodowlą bydła. Na terenie działki
zlokalizowane są liczne zabudowania związane z funkcjonowaniem gospodarstwa takie jak: obory,
magazyny, budynki pomocnicze i inne. Ponadto, działka zagospodarowania jest zielenią niską oraz
niezbędnymi dojazdami, placami manewrowymi oraz pozostałymi utwardzeniami związanymi z
działalnością przedsiębiorstwa.
Na działce znajdują się instalacje zewnętrzne takie jak: instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
instalacja wody i instalacja elektroenergetyczna.
Teren przeznaczony pod inwestycję nie jest zagospodarowany. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieje
hala tunelowa przeznaczona dla bydła. W miejscu, w którym usytuowana ma być wiata przebiega
wewnętrzna napowietrzna linia elektroenergetyczna.
W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego znajduje się zabudowa o funkcji mieszanej.
3. WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
Działka inwestycyjna nr 13/21 obejmuje grunty rolne klasy Br-PsIII – grunty rolne zabudowane oraz
pastwiska trwałe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o wyłączeniu użytków
rolnych z produkcji rolniczej, ponieważ inwestycja związana jest bezpośrednio z prowadzeniem
produkcji rolniczej.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI
4.1. PLANOWANA ZABUDOWA
Na terenie objętym inwestycją projektuje się wolnostojącą wiatę tunelową służącą zaspokojeniu
potrzeb gospodarczo-magazynowych istniejącego gospodarstwa rolnego, usytuowaną zgodnie
z częścią rysunkową opracowania.
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Ponadto na terenie objętym inwestycją projektuje się przebudowę odcinka zewnętrznej instalacji
wodociągowej kolidującej z planowaną do realizacji inwestycją, zewnętrzną instalację kanalizacji
deszczowej odprowadzającą wody opadowe z dachu wiaty poprzez studzienki z rusztem
żeliwnym oraz system koryt ściekowych ze studzienkami podłączonych do istniejącej na terenie
działki kanalizacji deszczowej.
Pod zadaszeniem wiaty projektuje się posadzkę betonową. Pozostałą część terenu objętą
inwestycją należy utwardzić przy użyciu płyt betonowych umożlwiających dostęp do wiaty z
istniejących terenów komunikacyjnych oraz utwardzenie wzdłuż dłuższego boku hali w
sąsiedztwie istniejącej hali tunelowej.
Powierzchnie utwardzone należy kształtować w taki sposób, aby wody opadowe z ich
powierzchni były odprowadzane na istniejący tereny utwardzony działki gdzie poprzez właściwe
ukształtowanie terenu skierowane zostaną do studzienek kanalizacji deszczowej.
Istniejącą wewnętrzną napowietrzną linię elektroenergetyczną przed rozpoczęciem inwestycji
należy przebudować, aby nie kolidowała z projektowaną wiatą.
4.2. URZĄDZENIA BUDOWLANE NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA WIATY
•

instalacja kanalizacji deszczowej – projektowana instalacja odprowadzająca wody
opadowe z dachu do istniejącej na terenie działki kanalizacji deszczowej

•

odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych – poprzez właściwe
ukształtowanie terenu do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej

•

dostęp do drogi publicznej – bez zmian; zapewniony dostęp do publicznej z drogi
powiatowej dz. nr 223,

•

miejsce gromadzenia odpadów komunalnych – w pojemnikach ustawionych na terenie
utwardzonym, po segregacji na obszarze własnej działki, wywóz na podstawie umowy z
przedsiębiorstwem posiadającym koncesję,

•

tereny utwardzone – zgodnie z częścią rysunkową projektu,

•

tereny zielone – nie dotyczy

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

65 035,00 m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

11 881,89 m²

PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY (POW. ZADASZENIA):

715,18 m²

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

11 166,71 m²
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POWIERZCHNIE UTWARDZONE (pod wiatą, wokół wiaty)

977,59 m²

POWIERZCHNIA KORYT ŚCIEKOWYCH:

10,83 m²

6. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
Ze względu na kolizję projektowanej wiaty gospodarczo-magazynowej z istniejącą zewnętrzną
instalacją wodociągową przebiegającą na terenie działki numer 13/21 zaszła konieczność jej
przebudowy – zakres przebudowy został określony na rysunku numer SZ1.
Zewnętrzną instalację wodociągową zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 de90x5,4. Do montażu
stosować rury PE, które posiadają odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną i
spełniają wymagania PN. Przewody i kształtki PE należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe
za pomocą kształtek elektrooporowych np. prod. Frialen. Montaż przewodów wodociągowych
wykonać zgodnie z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych.
Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową koloru niebieskiego o szerokości
200 mm, z pojedynczą wkładką stalową. Lokalizacja armatury winna być oznakowana przy
pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na słupkach, budynkach
lub ogrodzeniach. Przewody układać na głębokości 1,50 m.
UWAGA:
- istniejące rzędne terenu uszczegółowić na etapie wykonawstwa.
Technologia wykonawstwa robót instalacyjnych:
a) zgrzewanie elektrooporowe rurociągów przeprowadzać ściśle wg instrukcji wykonania dla
stosowanych przewodów (gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość,
temperatura zgrzewu, współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej itp.);
b) nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi;
c) przy układaniu rur w dnie wykopu należy przestrzegać zasady nie przekraczania
dopuszczalnych promieni gięcia (podawane przez producenta, zależne od materiału, średnicy i
temperatury otoczenia);
d) rurociągi układać w miarę możliwości na głębokości 1,50 m;
e) w temperaturach < 0 ºC i > 30 ºC należy zachować szczególną ostrożność (zmiana
plastyczności materiału).
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6.2. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z projektowanej wiaty gospodarczomagazynowej będzie następowało przez nowoprojektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji
deszczowej poprzez studzienki z rusztem żeliwnym oraz system koryt ściekowych ze
studzienkami podłączonych do istniejącej na terenie działki numer 13/21 kanalizacji deszczowej
poprzez włączenie się do istniejącej studni o rzędnych 4.23/2.61 oznaczonej na rysunku numer
SZ1 jako studnia „kd1” i studni o rzędnych 5.03/3.81 oznaczonej na rysunku numer SZ1 jako
studnia „kd4”. Włączenie do niej należy dokonać poprzez wmontowaną tuleję przejściową (otwór
w studni wykonać sprzętem specjalistycznym). Przed rozpoczęciem robót budowlanych przyjęte
rzędne włączenia, należy potwierdzić na budowie i w razie konieczności dostosować do
zaistniałej sytuacji.. Przed rozpoczęciem robót budowlanych przyjęte rzędne włączenia należy
potwierdzić na budowie i w razie konieczności dostosować do zaistniałej sytuacji.
Kanalizację deszczową należy wykonać z rur i kształtek litych SDR30 SN12 PVC 160 o
połączeniach kielichowych z uszczelką – zgodnie z normą PN-EN 1401.
Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem. W przypadku
wysokiego poziomu wód gruntowych rury powinny posiadać uszczelki typu Sewer-lock trwale
mocowane w kielichu rur. Kształtki mogą posiadać uszczelki wargowe.
W celu minimalizacji połączeń kielichowych pomiędzy studzienkami stosować rury o długości
l=6,0 m. Średnice rur, spadki i odległości pokazano w części rysunkowej.
Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano studnie z tworzywa sztucznego o średnicy 425 mm.
Każda studzienka powinny być wykonana z PVC, kineta z PP, z częścią teleskopową do regulacji
wysokości z włazami i pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym klasy D400.
Do odprowadzania wody opadowej z projektowanej wiaty będą służyć:
- betonowe koryta ściekowe ułożone wzdłuż bocznych ścian. Między poszczególnymi korytami
należy zamontować trzy studzienki wielofunkcyjne AS-ST 150 mm z rusztem żeliwnym klasy
D400 po każdej stronie – każda studzienka musi być wyposażona w systemowy łapacz
zanieczyszczeń. Betonowe koryta ściekowe należy ułożyć ze spadkiem dwustronnym
(daszkowym) minimum 0,5% w kierunku studzienek z rusztem żeliwnym;
- odwodnienie liniowe FASERFIX SUPER 100 z ramami żeliwnymi i rusztem żeliwnym klasy
D400. Na końcu każdego ciągu odwodnieniowego należy umieścić studzienkę z ocynkowanym
osadnikiem i żeliwnymi ramami. Ich montaż należy wykonać ściśle wg wytycznych producenta,
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w szczególności: krawędź korytek winna znajdować się 3-5 mm poniżej otaczającej nawierzchni,
pomiędzy korytkami stosować poprzeczne szczeliny dylatacyjne wypełnione materiałem do
wypełniania fug Masterflex 700. Korytka montować na podłożu mrozoodpornym gr. 20 cm
wykonanym ze żwiru o uziarnieniu 2-16 mm z zagęszczeniem. Bezpośrednio przy korytkach
wykonać podbudowę z betonu C20/25 ( B25) o szerokości 10 cm z obu ścianek korytka i
głębokości całkowitej 37 cm. Po wylaniu betonu , zagłębić w nim korytka wraz z rusztem.
UWAGA:
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem zagospodarowania terenu a w razie
rozbieżności zwrócić się do projektanta w celu dostosowania ich do zaistniałej sytuacji,
- włazy studni rewizyjnych wykonać jako ryglowane,
- istniejące rzędne terenu uszczegółowić na etapie wykonawstwa;
- regulację rzędnych włazów studni przeprowadzić równocześnie z wykonywanymi robotami
drogowymi i zagospodarowania terenów utwardzonych i zielonych.
6.3. TECHNOLOGIA WYKONAWSTWA ROBÓT ZIEMNYCH
Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty będą wykonywane mechanicznie. Przy zbliżeniach
z istniejącym uzbrojeniem i drzewostanem roboty będą wykonywane ręcznie jako
wąskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych należy zachować szczególną ostrożność.
W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego należy powiadomić właściwego
użytkownika i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
W miejscach zbliżeń wykopów poniżej 1m od krawędzi drogi wykopy bezwzględnie wykonać z
szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem się gruntu.
Zabrania się składowania na jezdni ziemi z wykopów.
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych wg BN83/8836-02.
Rurociąg należy ułożyć w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z piasku 10 cm.
Podsypkę należy wykonywać z różnoziarnistego piasku (w miarę możliwości z domieszką frakcji
pyłowej) lub pospółki.
Pierwszą warstwę zasypową do wysokości 30 cm nad wierzchem rurociągu należy wykonać
ręcznie z piasku. Na tej warstwie należy ułożyć taśmę magnetyczną w osi rurociągu.
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Przyjmuje się, że grunt z wykopu będzie użyty do jego zasypania poza projektowana jezdnią
jedynie pod warunkiem że jest to grunt niewysadzinowy.
Powyżej pierwszej warstwy nad rurociągiem (do 30 cm na jego wierzchem) wykopy zasypywać
warstwami o wysokości nie większej niż 20 cm z ich starannym zagęszczeniem.
Cały wykop w obrębie pasa drogowego (powyżej pierwszej warstwy nad rurociągiem) należy
zagęszczać mechanicznie z utrzymaniem wskaźnika zagęszczania gruntu minimum 1 na całej
wysokości zasypu. Wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu będą załącznikami do
protokołów odbioru robót.
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z
odpompowaniem; przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne z zestawem
igłofiltrów w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie rurociąg miałby być
posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypką) należy wymienić grunt organiczny na
podsypkę piaskową zagęszczoną w warunkach czasowego obniżenia zwierciadła wody o ca 30
cm. Aby uniknąć rozluźnienia piasku, spągową partię torfu o miąższości ok. 0,2 m należy wybrać
ręcznie. W celu uniknięcia nagłego podniesienia poziomu wody i rozluźnienia podsypki po
wyłączeniu odwodnienia, igłofiltry należy odłączać stopniowo najlepiej rozmieszczonych
przemiennie (wymagać to będzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).
Przed realizacją projektowanych instalacji należy wykonać wykop próbny w celu potwierdzenia
rzędnych posadowienia istniejącej instalacji do których będzie podłączony obiekt oraz
kolidujących z nimi instalacji zewnętrznych.
Roboty ziemne przy wykonywaniu instalacji zewnętrznych należy prowadzić zgodnie z normą
PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych – warunki techniczne wykonania”, a w szczególności zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.
Dla przewodów układanych w wykopie otwartym należy zastosować podsypkę z piasku o
grubości warstwy 10-15 cm w zależności od warunków gruntowych. Obsypka przewodu musi być
prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30 m. (po zagęszczeniu) powyżej
wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30 cm) należy ułożyć taśmę znacznikową o szerokości 200
mm, z pojedynczą wkładką stalową. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te
same warunki, co materiał do wyrównania podłoża. Wypełnienie dookoła rurociągu może być
gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia wymagania podsypki i jest gruntem niewysadzinowym.
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W obrębie pasa drogowego obsypka i zasypka powinna być zagęszczona do 1,0 stopnia wg
Proctora celem uniknięcia osiadania gruntu.
Zasypywanie wykopów należy wykonać po inwentaryzacji geodezyjnej.
Przy posadowieniu przewodu bezwzględnie należy przestrzegać zaleceń producenta
dotyczących układania i zasypywania rurociągu.
Lokalizacja armatury winna być oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN86/B-09700 umocowanych na słupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Pod armaturą stosować
płyty chodnikowe betonowe, bloki podporowe z betonu B-25 lub bloki prefabrykowane. Bloki
ustawić na nienaruszonym lub bardzo mocno zagęszczonym gruncie.
Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji przed
rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwłocznie naprawić zgodnie z wymogami ich właścicieli.
Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomić właściciela terenu o
zamierzonym wejściu na teren. Po wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
6.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Nie dopuszcza się uszkodzenia lub podkopywania konstrukcji istniejących nawierzchni wraz z
obramowaniem (krawężniki/obrzeża+ława).
Zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach instalacyjnych należy wykonać piaskiem,
żwirem lub mieszanką kruszywa naturalnego. Tak zasypany wykop musi charakteryzować się
wskaźnikiem zagęszczenia IS ≥1,0 oraz wtórnym modułem odkształcenia E2≥120MPa. Po
spełnieniu powyższych warunków można przystąpić do układania warstw podbudowy.
Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny.
Do odtworzenia używać materiały pełnowartościowe, uszkodzone elementy wymienić na nowe.
7. WYKAZANIE ZGODNOŚCI Z DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY WÓJTA GMINY BĘDZINO
NR 181/2021 Z DNIA 09.07.2021R.
PARAMETRY

WYMAGANIA DECYZJI

PROJEKT

1. Ustalenia dotyczące rodzaju i funkcji zabudowy
a) rodzaj zabudowy

- gospodarcza w gospodarstwie
rolnym

- gospodarcza w gospodarstwie
rolnym

Projekt zagospodarowania terenu – budowa wiaty gospodarczo - magazynowej w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami
budowlanymi w tym instalacja kanalizacji deszczowej, dz. nr 13/21, obręb: Łekno, gmina Będzino

b) funkcja zabudowy - sposób użytkowania budowli –
- sposób użytkowania:
i
zgodnie z zamierzonym
gospodarczo-magazynowy
zagospodarowania
przeznaczeniem
terenu
- sposób zagospodarowania
- budowa wiata gospodarczoterenu – budowa wiaty
magazynowej
gospodarczo-magazynowej
2. Ustalenia dotyczące warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
a) Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz
cech zabudowy
- nieprzekraczalna
- nie dotyczy
- nie dotyczy
linia zabudowy
- wielkość
- do 100%
- do 100%
powierzchni
zabudowy w
stosunku do
terenu objętego
decyzją
- szerokość elewacji do 60,0m
12,60m
frontowej
- wysokość
do 8,0m
6,24m
zabudowy (do
najwyżej położonej
kalenicy lub
zbiegu połaci
dachowych)
- geometria dachu
- układ połaci –
- układ połaci - łukowy
jednospadowy,dwuspadowy
wielospadowy, płaski, łukowy lub
kolebkowy
Kąt nachylenia – do 45°
b) Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
- Inwestycja jest zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
- Inwestycja znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwą „Koszaliński Pas
Nadmorski”, na którym obowiązują zakazy wprowadzone uchwałami Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego – zakres inwestycji nie narusza przedmiotowych
zakazów,
- Teren inwestycji znajduje się w odległości mniejszej niż 100m od zbiornika wodnego
(rzeka Strzeżenica) – zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, zakaz nie obowiązuje z
uwagi na przeznaczenie terenu pod zabudowę w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino,
- Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000, ponadto po rozważeniu
rodzaju, parametrów, cech i skali przedmiotowej inwestycji w związku z art. 96 ust.1 w
powiązaniu z art. 72 ust. 1 pkt 3, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko, z dnia 3 października 2008r., (tekst jednolity, Dz. U. 2020 poz. 283), stwierdza
się brak potencjalnego znaczącego oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000;
- Inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie lub zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10
września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Projekt zagospodarowania terenu – budowa wiaty gospodarczo - magazynowej w gospodarstwie rolnym wraz z niezbędnymi urządzeniami
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- Teren inwestycji obejmuje grunty rolne klasy Br-PsIII, które nie wymagają uzyskania
decyzji o wyłączeniu użytków rolnych z produkcji rolniczej, ponieważ inwestycja związana
jest bezpośrednio z prowadzeniem produkcji rolniczej
c) Ustalenia dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej
- Inwestycja nie jest objęta formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r, ani nie jest obiektem
podlegającym ochronie oraz ujętym w gminnej ewidencji zabytków
d) Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej
- sposób
- nie dotyczy
- nie dotyczy
zaopatrzenia w
wodę
- sposób
odprowadzenia
ścieków
- sposób
zaopatrzenia w
energię
elektryczną
- zaopatrzenie w
gaz
- sposób
zaopatrzenia w
energię cieplną
- sposób
odprowadzenia
wód opadowych

- sposób
gospodarowania
odpadami
- dostęp do drogi
publicznej

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- nie dotyczy

- do własnej kanalizacji
deszczowej

- z dachu wiaty poprzez
projektowaną zewnętrzną
instalację kanalizacji
deszczowej do istniejącej na
terenie instalacji kanalizacji
deszczowej
- z projektowanych terenów
utwardzonych poprzez właściwe
ukształtowanie terenu do
istniejących wpustów kanalizacji
deszczowej
- gromadzenie odpadów stałych w - gromadzenie odpadów stałych
pojemnikach w obrębie
w pojemnikach w obrębie
nieruchomości z zapewnieniem
nieruchomości z zapewnieniem
ich wywożenia
ich wywożenia
- zapewniony, teren jest częścią
- bez zmian
dz. nr 13/21, która posiada
bezpośredni dostęp do drogi
publicznej powiatowej, dz. nr
223

8. DANE DOTYCZĄCE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r, ani ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
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9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Teren poza granicami terenu górniczego.
10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROŻEŃ

DLA

ŚRODOWISKA

ORAZ

HIGIENY

I

ZDROWIA

UŻYTKOWNIKÓW

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
Charakter inwestycji nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie wynikającym z przepisów
odrębnych.
11. ZAOPATRZENIE W WODĘ DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU
Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejącego na terenie działki
hydrantu na istniejącej sieci wodociągowej, w odległości mniejszej niż 75m od chronionego obiektu.
Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia w wielkości - 10dm³/s
z hydrantu o średnicy 80mm. Warunkiem przystąpienia do użytkowania zamierzenia budowlanego jest
spełnienie łącznie warunków o których mowa powyżej.
12. DROGI POŻAROWE
Droga pożarowa nie jest wymagana zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych.

………………………………………………………..
mgr inż. arch. Katarzyna Frankiewicz

………………………………………………………..
mgr inż. Daniel Hubert
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INFORMACJA O OBSZARZE ODZIAŁYWANIA OBIEKTU
WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, W OPARCIU O KTÓRE DOKONANO OKREŚLENIA OBSZARU
ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
L.p. Przepisy prawa
1.
§4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
2.
§5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
3.
§6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
4.
§9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
5.
§10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
6.
§12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Żywnościowej, w sprawie
warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie

Ograniczenia
Obiekt zlokalizowany jest zgodnie z decyzją o
warunkach zabudowy Wójta Gminy Będzino nr
181/2021 z dnia 09.07.2021r.
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działek sąsiednich
Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działek sąsiednich

Bez zmian
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Nie dotyczy
- brak ograniczeń w zagospodarowaniu
działki sąsiedniej

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działki nr 13/21 obręb Łekno, na której został
zaprojektowany.
………………………………………………………..
mgr inż. arch. Katarzyna Frankiewicz

UWAGA:
- na etapie budowy, przed zakupem materiałów, należy zweryfikować przyjęte rzędne włączenia się do
istniejących instalacji kanalizacji deszczowej. W razie wystąpienia niezgodności zwrócić się do projektanta w
celu ich dostosowania do zaistniałej sytuacji;
- nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urządzeń podziemnych. które nie
zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej;
- należy wziąć pod uwagę możliwość niezgodności mapy do celów projektowych i stanu istniejącego.
Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi przyłączami i instalacjami sanitarnymi;
- wykonawca winien zapoznać się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, przyłączy i instalacji przed
rozpoczęciem prac mogących mieć na nie wpływ;
- wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.
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PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
INWESTOR:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTANT:

PODPIS:
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INSTALACYJNA

NR UPR. ZAP/0068/POOS/08
SPRAWDZAJĄCY:
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projektowana studzienka wielofunkcyjna AS-ST 150
projektowany spadek w betonowym korycie ściekowym

BUDOWA WIATY GOSPODARCZO - MAGAZYNOWEJ W
GOSPODARSTWIE ROLNYM WRAZ Z
BUDOWLANYMI W TYM INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DZ. NR 13/21
OBRĘB ŁEKNO, GMINA BĘDZINO
"MŚCICE" OŚRODEK HODOWLI ZAGRODOWEJ SP. Z O.O.
UL. KOSZALIŃSKA 85, 76-031 MŚCICE

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

skala 1:500

LEGENDA:

1433

kd3
kd3.1

EN

studzienka z ocynkowanym
osadnikiem,ramy żeliwne

KL

FASERFIX SUPER 100, z ramami żeliwnymi
i rusztem żeliwnym klasy D400, L=57,0 m

KL F900

kd4
kd5

NAZWA RYSUNKU:

do likwidacji

LIPIEC 2021r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU UZBROJENIE PODZIEMNE
SKALA: 1:500

RYS. NR: SZ1

UWAGA:
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie
potwierdzić wykopem próbnym przyjętą rzędną włączenia
do istniejącej instalacji wodociągowej;
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem
branży architektonicznej i w razie rozbieżności skorygować
je;
- w przypadku zmiany rzędnych terenu zachować
zagłębienie przewodów;
- istniejące rzędne terenu potwierdzić na budowie i w razie
rozbieżności skorygować je;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,5 m
zaizolować warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z
tworzywa sztucznego należy zabezpieczyć przed
kontaktem z warstwą żużla;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie
potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej
infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi
przyłączami i instalacjami sanitarnymi.
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ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
- PROFIL PODŁUŻNY
SKALA: 1:100/200

RYS. NR: SZ2

UWAGA:
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie
potwierdzić wykopem próbnym przyjętą rzędną włączenia do
istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. W razie
rozbieżności zwrócić się do projektanta w celu dostosowania
rzędnych do zaistniałej sytuacji;
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem
branży architektonicznej i w razie rozbieżności skorygować
je;
- w przypadku zmiany rzędnych terenu zachować zagłębienie
przewodów;
- przed rozpoczęciem robót przyjęte rzędne terenu musi
potwierdzić uprawniony geodeta;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,2 m zaizolować
warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z tworzywa
sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą
żużla;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie
potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej
infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi
przyłączami i instalacjami sanitarnymi.
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ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ - PROFIL PODŁUŻNY
SKALA: 1:100/200

RYS. NR: SZ3

UWAGA:
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie
potwierdzić wykopem próbnym przyjętą rzędną włączenia do
istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej. W razie
rozbieżności zwrócić się do projektanta w celu dostosowania
rzędnych do zaistniałej sytuacji;
- projektowane rzędne terenu skorelować z projektem
branży architektonicznej i w razie rozbieżności skorygować
je;
- w przypadku zmiany rzędnych terenu zachować zagłębienie
przewodów;
- przed rozpoczęciem robót przyjęte rzędne terenu musi
potwierdzić uprawniony geodeta;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,2 m zaizolować
warstwą keramzytu lub żużla gr. 30 cm; rurę z tworzywa
sztucznego należy zabezpieczyć przed kontaktem z warstwą
żużla;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie
potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej
infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi
przyłączami i instalacjami sanitarnymi.
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I.WSTĘP
Niniejszą dokumentację wykonano na zlecenie firmy INSANIT Pracownia Projektowa
Daniel Hubert, ul. Obrońców Tobruku 22, 75-646 Koszalin.
Celem

opracowania

jest

rozpoznanie

i

udokumentowanie

warunków

gruntowo – wodnych dla projektu posadowienia wiaty tunelowej na dz. nr 13/21
w m. Kazimierz Pomorski gm. Będzino.
Dokumentację wykonano zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.)

II. ZAKRES PRAC
W ramach prac polowych, w miejscu projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory
badawcze do głębokości 4,0 m.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy zasadniczej w skali
1:1000 dostarczonej przez zleceniodawcę, metodą domiarów prostokątnych dowiązanych
do punktów stałych w terenie.
Przybliżone

rzędne

powierzchni

terenu

w

miejscach

wykonanych

otworów

badawczych przyjęto na podstawie ww. mapy i należy je traktować orientacyjnie.
W ramach prac kameralnych wykonano:
−

mapę dokumentacyjną w skali 1:1000, na której zaznaczono miejsca wykonanych
otworów badawczych oraz linie przekrojów geotechnicznych (zał. nr 1),

−

przekroje geotechniczne w skali 1:100/250, na których przedstawiono przestrzenny układ
gruntów, podział na warstwy geotechniczne, stany gruntów oraz poziom wody gruntowej
(zał. nr 2),

−

objaśnienia symboli użytych w opracowaniu (zał. nr 3),

−

część tekstową, którą opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badań, dane
z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporządzenia.

III. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAŃ
Obszar

przeznaczony

pod

realizację

przedmiotowej

inwestycji

znajduje

się

na dz. nr 13/21 w m. Kazimierz Pomorski gm. Będzino, na terenie Ośrodka Hodowli Zarodowej
sp. z o.o. z siedzibą w Mścicach, ul. Koszalińska 85. Teren przeznaczony pod realizację niniejszej
inwestycji stanowi obecnie wybieg dla krów.
Badany teren jest zasadniczo płaski, a rzędne wysokościowe w miejscach wykonanych
odwiertów mieszczą się w zakresie 4,2 – 4,5 m n.p.m. Wg zaktualizowanego podziału
przedstawionego przez J. Solona, A. Richlinga, W. Ziaję i in. w czasopiśmie "Geographia
Polonica" rejon badań położony jest w obrębie mezoregionu: Wybrzeża Koszalińskiego,
a makroregionu: Pobrzeża Koszalińskiego. Pod względem geomorfologicznym jest to fragment
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doliny rzeki Strzeżenicy. Lokalizację terenu badań przedstawiono mapie dokumentacyjnej
w skali 1:500 (zał. nr 1).

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE
4.1 Budowa geologiczna
W

podłożu

do

zbadanej

głębokości

stwierdzono

występowanie

utworów

czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego.
Holocen reprezentowany jest od góry przez warstwę antropogenicznych nasypów
o miąższości 1,5 – 2,3 m, głębiej występują aluwialne piaski drobne. Całkowita miąższość
osadów holocenu wynosiła 2,3 – 2,4m.
Plejstocen wykształcony jest w postaci wodnolodowcowych piasków drobnych
i piasków średnich oraz lodowcowych glin i glin piaszczystych. Ponadto w otworach
badawczych nr 2 i 3 nawiercono zastoiskowe gliny pylaste.

4.2 Warunki wodne
Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze nr 1 na głębokości
2,4 m p.p.t. co odpowiada rzędnej 2,1 m n.p.m. Ponadto, w otworze nr 3 na głębokości
3,0 m p.p.t. występowało silne sączenie wody gruntowej.
Obraz warunków wodnych odnosi się do okresu wierceń (04.2021 r.) i może ulegać
okresowym zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje się wzrost intensywności sączeń w obrębie utworów spoistych oraz wahania
zwierciadła wody gruntowej (±0,5 m), w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych.
Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych podano na załączniku
graficznym (zał. nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Występujące

w

podłożu

grunty

zaliczono

do

4

warstw

geotechnicznych.

Do poszczególnych warstw zaliczono grunty o zbliżonych cechach fizyko-mechanicznych.
Z podziału na warstwy wyłączono glebę ze względu na zmienny skład i chaotyczne ułożenie
cząstek.
Warstwa geotechniczna I – obejmuje piaski drobne i piaski średnie występujące
w stanie średnio zagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto
w wysokości ID/n/ = 0,50
Do warstwy I włączono średnio zagęszczone piaski drobne z domieszkami części
organicznych ze względu na ich nieznaczną ilość oraz zbliżone parametry geotechniczne.
Warstwa geotechniczna IIa – obejmuje glinę pylastą występującą w stanie
plastycznym. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL/n/ = 0,35
Warstwa geotechniczna IIb – obejmuje glinę pylastą występującą w stanie twardo
plastycznym. Wartość charakterystyczna stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL/n/ = 0,20
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Grunty warstw IIa i IIb należą do grupy C wg PN - 81/B – 03020
Warstwa geotechniczna III – obejmuje gliny piaszczyste i gliny występujące w stanie
twardoplastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości
IL/n/ = 0,20;
Grunty warstwy III należą do grupy B wg PN - 81/B – 03020
Orientacyjne wartości współczynników wodoprzepuszczalności k wg Z. Wiłuna1
wynoszą dla:
piasku średniego

k = 10 -1 ÷ 10 -2 cm/s

piasku gliniastego

k = 10 -3 ÷ 10 -4 cm/s

gliny piaszczystej

k = 10 -5 ÷ 10 -6 cm/s

gliny pylastej

k = 10 -6 ÷ 10 -7 cm/s

gliny

k = 10 -6 ÷ 10 -8 cm/s
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono metodą B i C

wg w/w normy i podano w poniższej tabeli.

Gęstość objętościowa

Kąt tarcia
wewnętrznego

Spójność

Moduł pierwotnego
odkształcenia gruntu

Edometryczny moduł
ściśliwości pierwotnej

(n)

u(n)

cu(n)

EO

Mo(n)

[%]

[t/m3]

[o]

---

16

1,75

30,4

ID(n) IL(n)

I

Piasek drobny, piasek
średni

średnio
zagęszczony

IIa

Glina pylasta

plastyczny

---

0,35 C

25

2,00

12,4

IIb

Glina pylasta

twardoplastyczny

---

0,20 C

20

2,10

14,8

III

Glina piaszczysta,
glina

twardoplastyczny

---

0,20 B

12

2,20

18,3

0,50 ---

[kPa] [kPa]
---

x(r) = x(n)  m
gdzie:
x(n) – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego
m
1

– współczynnik materiałowy

Zenon Wiłun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności

4

m

[kPa]

46 200 61 900

10,1

11,9 14 900 21 200

10,1

17

20 580 29 400

10,1

31,5 28 000 36 900

10,1

Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych należy
obliczać wg wzoru:

Współczynnik
materiałowy

Wilgotność naturalna

wn

Grupa konsolidacji

Stopień plastyczności

Stopień zagęszczenia

Stan gruntu

Rodzaj gruntu

Warstwa
geotechniczna

Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B i C wg PN - 81/B - 03020
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Zgodnie z punktem 3.2 powyższej normy wartość współczynnika materiałowego dla
poszczególnych parametrów geotechnicznych gruntów mineralnych należy przyjmować
w wysokości  m= 10,1.

VI. WNIOSKI
1.

Występujące w podłożu grunty warstw I, IIb i III są nośne. Grunty warstwy IIa posiadają
obniżone parametry geotechniczne. Nasypy są słabonośne i należy je usunąć z miejsca
projektowanego obiektu. Przegłębienia poniżej przyjętego poziomu posadowienia należy
uzupełnić materiałem nośnym (podsypka, chudy beton).

2.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów
w

budowlanych

miejscach

(Dz.

wykonanych

U.

2012

otworów

poz.

463

badawczych

z

dnia

występują

27.04.2012
złożone

r.)

warunki

gruntowo – wodne z uwagi na głębokie zaleganie gruntów antropogenicznych
(słabonośnych).
3.

O sposobie posadowienia projektowanego obiektu zadecyduje projektant - konstruktor.

4.

Zaznacza się, że przedstawione w niniejszej dokumentacji warunki gruntowo - wodne
dotyczą miejsc, w których wykonano otwory badawcze. Przebieg poszczególnych warstw
pomiędzy otworami stanowi interpretację, może się on miejscami zmieniać i odbiegać od
przedstawionego na przekrojach (zał. nr 2). W szczególności dotyczy to gruntów
nasypowych.

5.

Prace ziemne należy prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów,
co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić również przed zalewaniem wodą
i zamarzaniem. Rozluźnione partie gruntów należy dogęścić lub usunąć z podłoża
i zastąpić podsypką piaszczysto żwirową.

6.

Szczególną uwagę należało będzie zwrócić na grunty warstw IIa i IIb (gliny pylaste), które
w stanie naturalnym są gruntami nośnymi, natomiast w przypadku naruszenia ich struktury
wewnętrznej, znacznie osłabić można właściwości fizyko-mechaniczne tych gruntów,
aż do wywołania w efekcie stanu płynnego. Wskazanym byłoby wszelkie prace ziemne,
w obrębie tych gruntów oraz nieznacznie powyżej zalegania ich stropu, wykonywać
w miarę możliwości bez użycia sprzętu ciężkiego.

7.

Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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