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-
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„Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji.”

1. Podstawa opracowania
Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w Kamienicy Polskiej w dniu
31.03.2016 pomiędzy:
Gminą Kamienica Polska z siedzibą: ul. M. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska,
a
Hydro-Flow Sp. z o.o. z siedzibą: 86-300 Grudziądz, ul. Szosa Toruńska 40

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany obejmujący budowę zbiornika
zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji.
Projekt Budowlany obejmuje branże:
- architektoniczną,
- konstrukcyjno-budowlaną,
- technologiczną,
- elektryczną.
3. Zestawienie istotnych materiałów wykorzystanych w opracowaniu.
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

Wizje lokalne
Mapa do celów projektowych.
Normy i wytyczne projektowania.
Materiały przekazane przez Inwestora (Dokumentacja archiwalna)
Wytyczne Inwestora.
Ustawa z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 wraz
z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75
poz.690 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz.463 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.( Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844).
Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. nr 115 poz.1229 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627
z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. nr 199 poz.1227 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.
1397).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
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„Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji.”

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137 poz.984z późn.
zm.).
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. nr 72 poz.747 z późniejszymi zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.( Dz. U. z 1997 nr 129 poz. 844).
4. Inwestor oraz lokalizacja inwestycji.
Inwestor:
Gmina Kamienica Polska
Ul. M. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
Lokalizacja inwestycji:
Działki o nr ewid. 59/3 położone w obrębie Nr 0004 Rudnik Wielki.
5. Ogólny zakres przewidywanych robót
Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje budowę zbiornika zapasowego wody na
Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji. Zgodnie z powyższym
ogólny zakres przewidywanych robót obejmuje:
•
remont budynku SUW wraz z termomodernizacją budynku;
•
wykonaniem fundamentu pod nowy zbiornik stalowy;
•
prace budowlane i wykończeniowe;
•
demontaż istniejących urządzeń w budynku SUW wraz z montażem nowych;
•
budowę zbiornika retencyjnego stalowego;
•
montaż armatury i orurowania w budynku SUW;
•
ułożenie nowych kabli zasilających i sygnałowych;
•
montaż nowej rozdzielnicy technologicznej;
•
montaż opraw świetlnych;
•
wymiana instalacji elektrycznej, odgromowej i uziemiającej.
6. Istniejące zagospodarowanie terenu
Istniejący obiekt znajduje się na terenie Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowany w otoczeniu
działek na powierzchni 655,0 m2, w m. Rudnik Wielki.
Teren ten składa się z następujących obiektów:
- budynek SUW;
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego;
- komora;
- studnie.
Teren wokół obiektów jest w pełni uzbrojony.
7. Projektowane zagospodarowanie terenu
Układ komunikacyjny:
Projektuje się chodnik z kostki betonowej.
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„Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji.”

Ukształtowanie terenu i zieleń
Nie dotyczy tego opracowania.
Ogrodzenie
Projektuje się nowe ogrodzenie panelowe o wysokości 1,7 m koloru zielonego z drutu min. 5 mm,
montowane według rys. PZT. Projektuje się bramę wjazdową o wymiarach 4 m i furtkę 1 m.
Projektowane i rozbudowywane obiekty
Projektuje się na działce 59/3 nowy zbiornik retencyjny stalowy.
Bilans powierzchni
Powierzchnia działki:
Powierzchnia zabudowy:
1. obiekty remontowane
- budynek SUW
- komora
2. obiekty projektowane
- zbiornik retencyjny
- agregat prądotwórczy

655,0 m2
124,5 m2

23,8 m2
2,0 m2

Powierzchnia utwardzona:
Powierzchnia biologicznie czynna:

41,5 m2
489,5 m2

90,9 m2
7,3 m2

8. Wpływ inwestycji na środowisko
Inwestor uzyskał w dniu 23.06.2016 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsięwzięcia. W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć, które nie oddziałują negatywnie na
środowisko w rozumieniu przepisów Prawa Ochrony Środowiska i rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 20010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).
9. Zagospodarowanie wód opadowych
Wody opadowe będą odprowadzane na teren własny działki.
10. Warunki ochrony konserwatorskiej
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Remontowany obiekt nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej.
11. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkę lub teren
Obiekt nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej.
12. Informacje dotyczące obszaru oddziaływania obiektu budowlanego i zapewnieniu
uzasadnionych interesów osób trzecich
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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„Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji.”

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
późn. zm.).
Przeprowadzono analizę i ustalono, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) § 12 ust. 1 i § 13
ust. 1 – zachowane są odległości i nie zachodzi przesłanianie. Rozwiązania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości
związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z późn. zm.).
Obszar oddziaływania mieści się w całości na działkach inwestora, zgodnie z § 13a
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie 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.)
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Kamienica Polska nr IW.6220.7.2016 przedmiotowa
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko zgodnie z Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr.
213, poz. 1397 z późn. zm.). Po przeprowadzonej analizie uznano, iż przepis prawa nie
dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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Nazwa i adres inwestora

Format

A

1:500
420X520
Data

05.2016

B

Nazwa obiektu i lokalizacja
SUW w m. Rudnik Wielki
działka nr ewidencyjny 59/3 obreb Rudniki Wielkie

Stadium

C

Treść rysunku

Nr rys.

Projekt zagospodarowania terenu
Nazwisko

N

D

P4

SKALA

Gmina Kamienica Polska
ul. Konopnickiej 12, 42-260 Kamienica Polska

P3

3

Hydro Flow Sp.z o.o.
ul. Szosa Toruńska 40
86-300 Grudziądz

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia działki:
Powierzchnia zabudowy:
- budynek A
- obiekt B
- obiekt D
Powierzchnia utwardzona:
Powierzchnia biologicznie czynna:

655m2 = 100%
124,0m2 = 18,9%
98,2m2
23,8m2
2,0m2
41,5m2 = 6,3%
489,5m2 = 74,8%

p.p.p. istniejącego budynku SUW = 274,56m npm

Projektant

mgr inż. arch. Marcin Winkowski

Sprawdzający

mgr inż. arch. Paweł Miłosz Łapacz

Specjalizacja
architektoniczna

Projektant

mgr inż. Krzysztof Mońko

Sprawdzający

mgr inż. Sebastian Krauze

Opracowujący

mgr inż. Adam Kowalski

Projektant

mgr inż. Robert Poloch

Sprawdzający

inż. Zenon Pindara

Opracowujący

mgr inż. Piotr Murach

Opracowujący

mgr inż. Grzegorz Fórmanowski

PB

PZT

Nr uprawnień
WP-OIA/OKK/
UpB/17/2010

66/DSOKK/2015
WKP/0165/PWOS/13
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych WKP/0418/PWOS/15
gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych
WKP/0178/PWOE/10

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń 898/86/Lo
elektrycznych
i elektroenergetycznych
-

Podpis

Leszno, 29.06.2016

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy 4 – Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany dla
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania
Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji” wykonany został zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.
Adres zadania inwestycyjnego:
Rudnik Wielki, gm. Kamienica Polska
Nr ewid. działki 59/3
Obręb Nr 0004 Rudnik Wielki
Jedn. ewid. 240404_2 Kamienica Polska

Projektant:
mgr inż. arch. Marcin Winkowski
uprawnienia budowlane
WP-OIA/OKK/UpB/17/2010 w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Paweł Miłosz Łapacz
uprawnienia budowlane
66/DSOKK/2015 w specjalności
architektonicznej do projektowania
bez ograniczeń

Leszno, 29.06.2016

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy 4 – Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany dla
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania
Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji” wykonany został zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.
Adres zadania inwestycyjnego:
Rudnik Wielki, gm. Kamienica Polska
Nr ewid. działki 59/3
Obręb Nr 0004 Rudnik Wielki
Jedn. ewid. 240404_2 Kamienica Polska

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Mońko
uprawnienia budowlane
WKP/0165/PWOS/13 w specjalności
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Sprawdzający:
mgr inż. Sebastian Krauze
uprawnienia budowlane
WKP/0418/PWOS/15 w specjalności
instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Leszno, 29.06.2016

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy 4 – Prawo Budowlane oświadczam, że projekt budowlany dla
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiornika zapasowego wody na Stacji Uzdatniania
Wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji” wykonany został zgodnie z
obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.
Adres zadania inwestycyjnego:
Rudnik Wielki, gm. Kamienica Polska
Nr ewid. działki 59/3
Obręb Nr 0004 Rudnik Wielki
Jedn. ewid. 240404_2 Kamienica Polska

Projektant:
mgr inż. Robert Poloch
uprawnienia budowlane
WKP/0178/PWOE/10 w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń

Sprawdzający:
inż. Zenon Pindara
uprawnienia budowlane
898/86/Lo w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji
elektrycznych
bez ograniczeń

