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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego na budowę budynku nr 03 Oczyszczalni mechanicznej w ramach 

zamierzenia inwestycyjnego Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim  

1. Podstawa opracowania 

1.1 Projekt technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim – 

autor opracowania mgr inż. Wiesława Pukacka 

1.2 Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków w Sępólnie Krajeńskim – autor opracowania mgr inż. arch. Zofia Grodzka oraz Inż. 

Wiesław Zaczkowski 

1.3 Dokumentacja geotechniczna „Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim” opracowana przez:  

Usługi Geologiczne – Jerzy Fiutak  

ul. Ujejskiego 64/41  

85 – 168 Bydgoszcz  

2. Lokalizacja 

Projektuje się usytuowanie budynku między istniejącymi budynkami Adminstracyjno - socjalnym (C) i 

rodzielni nn (D) na południe od istniejącego piaskownika. Szczegółowe usytuowanie obiektu określa 

„Projekt zagospodarowania terenu” stanowiący oddzielne opracowanie. 

3. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne 

Projektowany budynek będzie obiektem technologicznym wchodzącym w skład ciągu technologicznego 

oczyszczalni ścieków i pełnić będzie funkcję oczyszczalni mechanicznej. W budynku obywać się będzie 

separacja skratek, piasku i zanieczyszczeń zawierających tłuszcz ze ścieków dopływających dwoma 

rurociągami tłocznymi, jeden z  pompowni miejskiej, drugi z nowoprojektowanej przepompowni ścieków 

surowych dopływających do terenu oczyszczalni grawitacyjnie. 

W budynku zaprojektowano jedno pomieszczenie, w którym mieścić się będą urządzenia technologiczne 

Charakterystyczne parametry techniczne:  

Powierzchnia zabudowy  [m2] 144,83 

Powierzchnia całkowita  [m2] 144,83 

Powierzchnia netto   [m2] 129,87 

Powierzchnia użytkowa  [m2] 129,87 

Powierzchnia wewnętrzna  [m2] 129,87 

Kubatura brutto   [m3] 870,00 
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Wysokość   [m] 6,63 

Wymiary budynku   [m] 18,38 x 7,88 

Ilość kondygnacji 1 

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 

otaczającej zabudowy 

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym ze 

stropodachem wysokim – wentylowanym. Bryła budynku zwarta, rzut oparty na kształcie prostokąta, dach 

dwuspadowy o kącie nachylenia 15°. Trzy okna i wejście do budynku usytuowane na elewacji 

południowej. 

Budynek pełnić będzie funkcję oczyszczalni mechanicznej, stanowiącej część ciągu technologicznego 

oczyszczalni ścieków. 

Budynek stylistycznie nawiązuje do istniejącego na terenie oczyszczalni ścieków budynku odwadniania 

osadu poprzez podobne ukształtowanie dachu (dach dwuspadowy z okapami), przyjęcie podobnych 

materiałów wykończeniowych i podobnej kolorystyki wykończenia (tynk w kolorze jasnym zielony, 

blachodachówka w kolorze zielonym, obróbki blacharskie w kolorze ciemnym brązowym, cokół 

wykończony płytkami w kolorze brązowym) 

5. Warunki i sposób posadowienia  

Podstawę przyjęcia warunków gruntowo – wodnych stanowi dokumentacja geotechniczna wymieniona  

w pkt. 1.2.  

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej  

W rejonie lokalizacji obiektu w oparciu o dokumentację otworów badawczych nr 2 i nr 3 stwierdzono 

występowanie w stropowej warstwie podłoża niebudowlanych gruntów nasypowych o miąższości od 3,70 

do 4,70 m ppt (rzędna około 130.00 do 131.00 m n.p.m.)  

Poniżej do głębokości odwiertu (6.0 m ppt) występują grunty zaliczone do VII warstwy geotechnicznej 

zbudowane z glin piaszczystych i piasków gliniastych w stanie plastycznym o IL = 0,40  

Zaprojektowano w związku z tym posadowienie pośrednie na studniach. Przyjęto płytę fundamentową 

podposadzkową grubości 30 cm opartą na ruszcie żelbetowym o siatce 3,0 x 3,75 m z żebrami 30 x 90 

cm. Pod płytę należy zastosować 30 cm warstwę z gruntów niewysadzinowych – zagęszczonego piasku. 

Żebra podparte w narożach i skrzyżowaniach rusztu studniami z kręgów żelbetowych średnicy 120 cm 

zabetonowanych betonem B15 (C12/15).  

Posadowienie studni 50 cm poniżej spągu gruntów nasypowych w gruntach spoistych w stanie 

plastycznym (IL = 0,40), potwierdzone przez uprawnionego geologa wpisem Dzienniku Budowy dla każdej 

ze studni.  
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6. Układ konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne  

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej zespolonej ze słupami podporowymi stropu 

żelbetowego, monolitycznego, płytowo-belkowego.  

Siatka słupów 7,50 x 6,0 x 3.  

Płyta stropu grubości 12 cm, belki główne i wieńce ścian zewnętrznych 30 x 60.  

Słupy 30 x 30 zespolone z murem przez zastosowanie osadzonych w słupach kotew odginanych i 

zabetonowanie styku muru ze słupami.  

Słupy przybramowe (ościeżowe) 25 x 25 cm zespolone z murem w sposób klasyczny polegający na 

równoczesnym murowaniu ściany (na pustą spoinę od strony styku ze słupem) i stopniowym (co około 1,0 

m wysokości) betonowaniu słupa zbrojonego konstrukcyjnie.  

Pod posadzką zaprojektowano płytę żelbetową grub. 30 cm zmonoliconą z rusztem fundamentowym 

opartym na studniach fundamentowych średnicy 1,20 m wysokości około 3,90 m.  

Siatka studni fundamentowych (3,75 + 3,75) x 6,0 x 3. Studnie wypełnione ubijanym suchym betonem B15 

w górnej warstwie o grub. 50 cm płyta żelbetowa z betonu B25 zbrojone konstrukcyjnie.  

W ścianie zewnętrznej pozostawić otwór montażowy szer. 4,0 m ze strzępiami pozostawionymi do 

późniejszego przewiązania z murem zamykającym otwór.  

Nadproża nadokienne i nadbramowe żelbetowe, monolityczne 25 x 25 cm 

7. Materiały konstrukcyjne  

Beton konstrukcyjny kl. C 20/25 (B25)  

Beton wypełniający studnie fundamentowe kl. C12/15 (B15)  

Stal zbrojeniowa kl. A-III N (RB 500W)   

   kl. A-I (St3SX)  

Otulina prętów 3,0 cm   

Kl. ekspozycji XC3  

Drewno (więźba dachowa) kl. C27 

8. Rozwiązania materiałowe 

8.1 Fundamenty 

SF1 – ściana fundamentowa  

 powyżej gruntu płytki klinkierowe na klej 

 poniżej gruntu warstwa ochronna / drenująca  

 izolacja przeciwwodna papa  

 preparat gruntujący 

 zaprawa klejowa na siatce, 

3,0cm styropian fundamentowy EPS 100-038 na klej  
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25,0cm ściana żelbetowa malowana dwukrotnie obustronnie preparatem grzybobójczym  

 preparat gruntujący  

 izolacja przeciwwodna np. papa 

8.2 Posadzka na płycie fundamentowej podposadzkowej 

P1 – podłoga na gruncie  

2,0cm płytki gresowe na klej (na wylewce samopoziomującej) 

3-8,0cm warstwa spadkowa (beton B25) zbrojona siatką z prętów Ø6 (15x15cm) 

30,0cm płyta fundamentowa żelbetowa  beton B225 

 folia budowlana 

4,0cm styropian twardy parkingowy (przyjęto λ=0,038 W/m2K) 

 papa termozgrzewalna  

 preparat gruntujący  

10,0cm chudy beton (B10) 

 piasek ubijany warstwami co 20cm na mokro 

P2 – podest wejściowy 

2,0cm płytki gresowe na klej (na wylewce samopoziomującej) 

 uszczelnienie zespolone z elastycznej, cienkowarstwowej mikrozaprawy, połączone z 

izolacją ściany  za pomocą taśmy uszczelniającej 

4-7,0cm wylewka ze spadkiem 

15,0cm płyta betonowa 

 papa termozgrzewalna  

 preparat gruntujący  

10,0cm chudy beton 

 piasek ubijany warstwami co 20cm na mokro 

Uwaga: 

Izolację poziomą podłogi na gruncie należy połączyć z izolacją poziomą ściany (min. 30cm nad 

poziomem terenu). W przypadku stosowania papy termozgrzewalnej upewnić się że nie wchodzi 

ona w reakcję ze styropianem. 

Płyta podestu wejściowego nie może przerywać ani pocieniać izolacji termicznej ściany. 
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8.3 Ściany 

S1 – ściana zewnętrzna  

2,0cm  glazura na tynku  

25,0cm  pustak ceramiczny MAX (przyjęto λ=0,430 W/m2K) 

4,0cm  styropian fasadowy (przyjęto λ=0,045 W/m2K) 

 tynk cienkowarstwowy na siatce 

8.4 Dach 

D1 – stropodach wentylowany 

 blachodachówka 

5x4,0cm łaty sosnowe w rozstawie dostosowanym do blachodachówki 

2,5cm kontrłaty – deski gr.25mm / szer. krokwi 

 folia wiatrochronna 

7x16 cm krokwie więźby dachowej  

 przestrzeń wentylowana stropodachu 

6cm wełna mineralna na stropie 

12cm płyta żelbetowa 

1,0cm tynk cementowo-wapienny 

Uwaga: Należy zapewnić odpowiednią wentylację stropodachu stosując otwory wentylacyjne w 

ścianach szczytowych 
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