I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa kanalizacji deszczowej
w ramach zadania pn „Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska
Polskiego do drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 1566 obręb Osiedle) w Bielawie

adres obiektu budowlanego

kategoria obiektu bud.

Bielawa, ul. Wojska Polskiego
nazwa jednostki ewidencyjnej

Bielawa 020201_1

nazwa i numer obrębu ewid.

numery działek ewidencyjnych

Południe 0002
Osiedle 0003

XXVI

619/3
1566

nazwa i adres inwestora

Gmina Bielawa
pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

imię i nazwisko projektanta

specjalność

numer uprawnień

inż. Liliana
Wojciechowska - Zgraja

instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i
kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

283/99/DUW

Świdnica, 25.03.2021r.

data opracowania /podpis

25.03.2021

Spis treści projektu zagospodarowania terenu:
Część opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego s.3
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu s.3
3. Projektowane zagospodarowanie terenu s.3
4. Zestawienie powierzchni s.3
5. Informacje i dane s.3
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej s.4
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu s.4
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu s.5
Część rysunkowa
Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2. Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej
Dokumenty dołączone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych potwierdzonych za zgodność przez projektanta s.7
2. Kopia zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego projektanta s.8
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej s.9
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej.
2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren w granicach opracowania obejmuje pasy drogowe drogi powiatowej nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) oraz
drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 1566 obręb Osiedle).
Infrastrukturę w obszarze opracowania stanowią:
- droga powiatowa - ul. Wojska Polskiego (dz. nr 619/3 obr. Południe),
- droga gminna wewnętrzna (dz. nr 1566 obr. Osiedle),
- sieci uzbrojenia terenu tj.: sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zieleń w obszarze opracowania nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczy zmian w zakresie uzbrojenia terenu. W pozostałym zakresie nie
przewiduje się zmian zagospodarowania.
Zaprojektowano:
- odcinek kanalizacji deszczowej o długości 12,50m z rur PVC-U średnicy 250mm z przykanalikiem do wpustu
deszczowego z rur PVC-U średnicy 160mm o długości 7,0m.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nie dotyczy.
5. INFORMACJE I DANE
5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa
miejscowego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
W decyzji Nr 15/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
w odniesieniu do przedmiotowego terenu i zamierzenia budowlanego zapisano następujące informacje:
- projektowana inwestycja stanowi obsługę funkcji podstawowej,
- lokalizacja inwestycji w pasach drogowych- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, a w szczególności z art. 39 i 40 i przepisami szczególnymi, natomiast szczegółową lokalizację sieci
należy uzgodnić z zarządcą drogi,
- należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane
i innymi, szczególnie przed pozbawieniem dostępu do dróg publicznych,
- zgodnie z art. 144 Kodeksu Cywilnego budowa nie powinna powodować pogorszenia warunków użytkowania
nieruchomości sąsiednich.
5.2. Rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków oraz ochrona konserwatorska
Teren na którym projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków ani
gminnej ewidencji zabytków oraz nie jest objęty ochrona konserwatorską.
5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego
Na terenie zamierzenia budowlanego nie występują tereny górnicze w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 poz.1064 z późn. zm.).
5.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia
Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
247) oraz Rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
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środowisko (Dz.U. 2019 poz.1839) inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków
Nie dotyczy
b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się
Brak emisji.
c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
Nie przewiduje się.
d) Emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego
i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się
Brak emisji.
e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe
i podziemne
Obiekty nie kolidują z istniejącym drzewostanem. Na etapie realizacji należy przestrzegać przepisów związanych
z wykonywaniem robót ziemnych tak by nie doszło do zanieczyszczenia wód gruntowych.
Obiekty

zaprojektowano

z

wykorzystaniem

wyrobów

budowlanych,

oznakowanych

znakiem

„CE”

potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi tj. normami
zharmonizowanymi lub europejskimi ocenami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Dzięki temu wyeliminowano wpływ szkodliwych
substancji na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz otoczenie. Szczegółowy wykaz wyrobów budowlanych
wykorzystanych do zaprojektowania obiektów został podany w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz.1129) stanowiących oddzielne opracowanie.
6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH
POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI
Nie dotyczy
7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH
7.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wpływami eksploatacji górniczej
Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy
materiałów archiwalnych, warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowanie ocenia się jako proste. W oparciu
o powyższe, zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463) przedmiotową inwestycję zaliczono do II kategorii
geotechnicznej.

Na

podstawie

wykonanych

badań

geotechnicznych,

uwzględniając

poziom

posadowienia

projektowanych obiektów stwierdzono, że kanalizacja deszczowa posadowiona będzie w gruntach nośnych, spoistych.
Podłoże przed posadowieniem kanalizacji nie wymaga wykonania wzmocnienia. Szczegółowe dane odnośnie warunków
geologiczno-inżynierskich oraz zalecenia przy wykonywaniu posadowienia projektowanego obiektu zamieszczono
|w „Dokumentacji badań podłoża gruntowego” - Geoterra Grzegorz Wyrwas, Dzierżoniów, luty 2019r.
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7.2. Kanalizacja deszczowa - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
Zaprojektowano kanalizacje deszczową z rur kielichowych PVC-U (rury lite o sztywności obwodowej SN8)
średnicy DN250mm i włączono do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej DN500mm poprzez projektowaną
studnię.

Przyłącze zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U (rury lite o sztywności obwodowej SN8) średnicy

DN160mm. Przykanalik włączono do projektowanej odcinka kanalizacji poprzez projektowaną studzienkę kanalizacyjną
z PP (polipropylen) o średnicy 600mm i doprowadzono do projektowanego wpustu deszczowego.
Rury należy układać w wykopie otwartym o umocnionych ścianach, na głębokości i ze spadkami podanymi
w części rysunkowej. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę pod rury i studzienkę grubości 10cm z kruszywa
naturalnego, drobnego (piasek). Obsypkę i zasypkę należy wykonać z materiału jak dla podsypki. Poszczególne warstwy
obsypki i zasypki odpowiednio zagęścić.
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
W związku z brakiem ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu w otoczeniu projektowanego
obiektu budowlanego (obiekt liniowy), wynikających z przepisów odrębnych (art.3 pkt.20 Ustawy Prawo budowlane)
granicami obszaru oddziaływania są granice terenu przedstawione w części rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu obejmujące działki geodezyjne nr: 613/2 obręb Południe i 1566 obręb Osiedle.
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OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant
inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja

25.03.2021 ……………………..

imię, nazwisko

data, podpis
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II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
1.Decyzja zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
(administrator sieci) s.2
2. Uzgodnienie projektu – Burmistrz Miasta Bielawa (administrator sieci) s.5
3. Opinia/protokół koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Starosta Dzierżoniowski s.6
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