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1. Podstawa opracowania



wizja lokalna



umowa z Inwestorem



mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych



obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej



dokumentacja geotechniczna podłoża projektowanego budynku wykonana w sierpniu
2018 roku przez Jana Steca



uzgodnienia z projektantami branżowymi



ustalenia dotyczące technologii realizacji przeprowadzone inwestorem



inne obowiązujące normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczące
projektowania i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2. Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy i modernizacji stacji wodociągowej, na działce o
numerze ewidencyjnym 460/2, obręb Dąbrowa, gmina Łaskarzew. Niniejszą inwestycję
stanowi projekt fundamentów pod zbiornik wody.
3. Opis budynku stacji uzdatniania wody

Konstrukcja budynku stacji uzdatniania wody nie ulega zmianie. Przewiduje się wymianę
stolarki okiennej i wykonanie elewacji z ociepleniem. Powyższe prace nie są objęte
wnioskiem o pozwolenie na budowę.
4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych otworów, badan makroskopowych oraz normy PN-86/B02480 stwierdza się w podłożu grunty rodzime, nieskaliste mineralne. Stan i rodzaj gruntu
określono na podstawie badan makroskopowych. Ze względu na różny rodzaj i stan badanych
gruntów, w podłożu pod warstwą gleby o grubości 0,4 m wydzielono 2 warstwy
geotechniczne.



Warstwa I - obejmuje czwartorzędowe gliny piaszczyste i piaski drobne, wilgotne,
o wilgotności Wn=10-20%, w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności
IL=0,15, gęstości objętościowej ρ=2,0t/m3, spójności cu=19 kPa, kącie tarcia
wewnętrznego φ=16˚, module odkształcenia E0= 23090 kPa.



Warstwa II - obejmuje czwartorzędowe plejstoceńskie piaski średnie z wkładkami
piasku drobnego, mało wilgotne, o wilgotności Wn=6-8%, w stanie średnio
zagęszczonym, o stopniu plastyczności IL=0,5, gęstości objętościowej ρ=1,7 t/m3,
kącie tarcia wewnętrznego φ=32˚, module odkształcenia E0= 76200 kPa.

5. Opis fundamentów zbiornika

Fundament zbiornika zaprojektowano jako żelbetowe z pierścieniem w postaci żebra
fundamentowego. Żebro należy wykonać odcinkami zgodnie z rysunkiem numer 1. Po
wykonaniu ścian wykonać wypełnienie piaskowe. Następnie zrealizować płytę górną. Całość
fundamentów zaprojektowano z betonu B30 W8 zbrojonego stalą AIIIN.
6. Przyjęte obciążenia zmienne

7.



Wiatr - strefa I



Śnieg - strefa III
Uwagi Końcowe
Wszystkie prace związane z realizacją obiektu należy wykonać zgodnie z Polskimi

Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"
opracowanymi przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Projektant:
tech. bud. Tadeusz Gustaw
upr. nr. 1424/Lb/81

Lublin, grudzień 2018r.

KARINSTAL - Adam Karczewski
ul. Nowomiejska 1/15, 20-619 Lublin
tel.81 477-55-97, fax.81 534-82-08
kom.502 209 067
e-mail : info@karinstal.pl

Zadanie

Przebudowa i modernizacja stacji

Fundament zbiornika
Data:

Podpis:

Skala:
1:50

Projektant

tech bud. Tadeusz Gustaw
upr.bud 1424/Lb/81

12.2018

Rys. nr
1

KARINSTAL - Adam Karczewski
ul. Nowomiejska 1/15, 20-619 Lublin
tel.81 477-55-97, fax.81 534-82-08
kom.502 209 067
e-mail : info@karinstal.pl

Zadanie

Przebudowa i modernizacja stacji

Zbrojenie
Data:

Podpis:

Skala:
1:50

Projektant

tech bud. Tadeusz Gustaw
upr.bud 1424/Lb/81

12.2018

Rys. nr
2

Lublin, grudzień 2018 r.

Oświadczenie
Oświadczam,

że

projekt

budowlany

dla

inwestycji:

„Przebudowa i modernizacja stacji wodociągowej, na działce o numerze
ewidencyjnym 460/2, obręb Dąbrowa, gmina Łaskarzew" został
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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