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OPRACOWANIE ZAWIERA : 

Część I – Dokumenty Formalno Prawne 

Część II – Projekt Zagospodarowania Terenu   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CZĘŚĆ I 

DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 

 

1. Wypisy z ewidencji gruntów 

2. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego 

3. Uprawnienia budowlane 

4. Zaświadczenia z izby inżynierów 

5. Oświadczenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

CZĘŚĆ II 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPRACOWANIE ZAWIERA: 

I. Opis techniczny 

1. Przedmiot opracowania  

2. Podstawa opracowania 

3. Cel opracowania  

4. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu  

5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania terenu. 

6. Mnich 

7. Przeszkody terenowe –  uzbrojenie terenu 

8. Roboty ziemne i montażowe 

9. Podłoża pod rury i zasypka. 

10. Budowa geologiczna  

11. Informacje dodatkowe .                                                                                

12. Uwaga  

 

II. Część rysunkowa – graficzna  

1. Orientacja rys nr 1 skala 1 : 25 000 

2. Projekt zagospodarowania terenu rys nr 2 skala 1 : 1000 

3. Projekt zagospodarowania terenu rys nr 3 skala 1 : 250 

4. Mnich piętrząco upustowy rys nr 4 skala 1 : 25 

5. Zbrojenie ścian i dna mnicha rys nr 5 skala 1 : 20 

6. Rysunki szandora oraz kraty na wlocie do kanalizacji rys nr 6 skala 1 : 5 

7. Prowadnice i zamknięcia mnicha rys nr 7 skala 1 : 20, 1 : 10  

8. Właz zabezpieczający dostęp do szandorów mnicha rys nr 8 skala 1 : 10 

9. Znak wodny do wbudowania w mnich rys nr 9 skala 1 : 5   

10. Zbrojenie płyty - kładki dojścia do mnicha wraz z barierkami rys nr 10  

      skala 1 : 20 

 

 



  
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
Przebudowa mnicha na stawie o nazwie Staw Niemiecki przy  

ulicy Kusocińskiego w Busku Zdroju. 
 
 

I. OPIS TECHNICZNY 
 

1 Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej  

„Przebudowy mnicha na stawie o nazwie Staw Niemiecki przy ulicy 

Kusocińskiego w Busku Zdroju”. 

2 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest : 

- Umowa pomiędzy Firmą Projektowo Budowlaną „ECO – PROJEKT”   

  Grabki Duże 89/7, 28 – 225 Szydłów a Gminą Busko Zdrój . 

- Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1 : 1000. 

- Ustalenia z Inwestorem 

- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie  

- Normy i przepisy do projektowania  
 

3. Cel opracowania  

Celem opracowania jest wykonanie przebudowy mnicha na Stawie Niemieckim 

przy ulicy Kusocińskiego w Busku Zdroju. 

Zakres opracowania obejmuje: 

- przebudowę istniejącego mnicha piętrząco upustowego na istniejącym 

Stawie Niemieckim 

4. Opis stanu istniej ącego zagospodarowania terenu 

Staw Niemiecki na którym zaplanowano wykonanie przebudowy istniejącego 

mnicha jest położony w obrębie ulicy Kusocińskiego na terenie miasta       

Busko Zdrój w południowej części miasta.  

Staw bezpośrednio przylega do pasa drogowego drogi gminnej tj. ulicy 

Kusocińskiego o nawierzchni bitumicznej, po stronie prawej drogi występuje 

chodnik o szerokości około 1,5 m oraz obustronne krawężniki. 



  
 

W sąsiedztwie stawu występuje również zabudowa w postaci budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych, budynków gospodarczych, oraz tereny rekreacyjne.                          

Od północnej części stawu dopływa woda poprzez miejscowe wysięki wód 

gruntowych, natomiast w południowej części stawu znajduje się istniejący mnich 

przez który to odpływa woda ze stawu do istniejącego kanału deszczowego 

betonowego fi 600 a dalej do kanału fi 1000 który to na dalszym odcinku 

przechodzi w otwarty rów o nazwie Rów od Buska.  

Istniejący mnich posiada tradycyjną konstrukcję betonową zbrojoną                                  

z przelewem i zamknięciem w postaci „szandora” z desek. 

Istniejący mnich piętrząco upustowy jest w złym stanie technicznym i wymaga 

gruntownej przebudowy. 

Na powyższym terenie występuje uzbrojenie w postaci : 

• sieć wodociągowa , 

• sieć kanalizacji sanitarnej 

• sieć kanalizacji deszczowej 

• sieć gazowa, 

• sieć elektroenergetyczna 

• sieć teletechniczna (telefoniczna) 

• droga gminna o nawierzchni bitumicznej  
 

5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania teren u. 

Zakres inwestycji przewiduje przebudowę istniejącego mnicha piętrząco 

upustowego poprzez rozebranie istniejącej konstrukcji mnicha i wykonanie 

nowego mnicha o konstrukcji betonowej ze zbrojeniem z zamknięciem typu 

„szandora” z desek. Zaplanowany do przebudowy mnich jest położony na 

działce Inwestora, lokalizacja przebudowywanego mnicha przedstawiona jest 

na planie zagospodarowania terenu.  
 

6. Mnich 

Projektowany mnich piętrząco upustowy zostanie wykonany jako konstrukcja 

betonowa z betonu hydrotechnicznego klasy minimum C25/30 (B-30) 

zbrojonego ze stali według załączonych rysunków. 



  
 

Konstrukcja mnicha zostanie posadowiona na ławie z pospółki stabilizowanej 

cementem o grubości 40 cm, oraz na ławie z betonu B-15 o grubości 10 cm. 

 W celu dojścia do obsługi zamknięcia mnicha zostanie wykonana kładka 

żelbetowa gr 15 cm z barierkami, zamknięcie mnicha będą stanowiły 

dwurzędowe szandory w postaci zakładanych desek dębowych klasy I 

umieszczonych w prowadnicach. 

Dla desek szandora należy wykonać zabezpieczenie czwartej klasy, 

zabezpieczenie desek szandora za pomocą impregnatów oleistych wykonane 

metodą próżniowo ciśnieniową np. autoklaw lub równoważne.  

Przy impregnacji tą metodą impregnowane drewno nie powinno mieć większej 

wilgotności niż 25%, zastosować preparaty impregnacyjne bezbarwne lub  

w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.      

Za szandorami na wlocie do kanalizacji deszczowej zostanie wykonana krata              

z płaskowników, również przed szandorami na wlocie do mnicha w dnie stawu 

zostanie wykonane zaniżenie umocnione płytami betonowymi gr. 10 cm                      

z betonu B-20 na podsypce z pospółki gr 10 cm.   

Wszystkie elementy zewnętrzne mnicha ze stali zabezpieczyć antykorozyjnie 

poprzez pomalowanie farbą olejną miniowej rdzo ochronną x2 oraz 

pomalowanie lakierem bitumicznym x2.  

Na okres realizacji mnicha w dnie stawu wykonać tymczasową groblę 

wysokości minimum 1,0 m i szerokości 0,6 m z warstw z worków z piaskiem 

oraz od strony stawu warstwa folii dołem dociążonej workami z piaskiem.  

W ramach przebudowy zostanie rozebrana cała konstrukcja mnicha oraz 

fragment odpływu z rury fi 600 o dł. około 2,5 m, w związku z czym 

przedmiotowy odcinek odpływu zostanie wymieniony na rury PVC fi 630. 

Do wykonania zastosować rury PVC fi 630 grubość ścianki  18,4 mm (SN8)  

o parametrach PVC-U Lite SDR 34 SLW60 wg. normy PN-EN 1401:1999 

jednorodne w cały przekroju rury typu klasy „S”, klasy ciężkiej o krótkotrwałej 

sztywności obwodowej wynoszącej SN8 (8 kN/m2). 

Szczegóły wykonania mnicha oraz zakres stosowanych materiałów zostały 

zawarty i określony w części rysunkowej przedmiotowego opracowania. 

 
 



  
 

7. Przeszkody terenowe –  uzbrojenie terenu 

W bezpośrednim sąsiedztwie robót związanych z przebudową mnicha 

występuje podziemny kabel niskiego napięcia zasilający latarnię uliczną. 

W związku z czym przed rozpoczęciem robót należy wykonać sondażowe 

wykopy ręczne celem zlokalizowania położenia przedmiotowego kabla 

energetycznego. 

W przypadku odkopania kabla energetycznego należy go zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem przez podwieszenie w osłonie z desek do belki podtrzymującej. 

Zasypkę wykopów w miejscu ewentualnego odkrycia kabla energetycznego 

wykonać ręcznie ze starannym zagęszczeniem, w ten sposób uniknie się 

osiadania gruntu i ewentualnego uszkodzenia sieci.  

Wszystkie roboty wykonywane w pasie ochronnym kabli należy wykonać 

ręcznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego, ponadto przed rozpoczęciem 

robót należy wcześniej zgłosić zamiar czynności w Rejonie Energetycznym.  

Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym w pobliżu linii energetycznych 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi Nr 24 Urzędu Dozoru Technicznego               

z dnia 19 marca 1981r.  
 

8. Roboty ziemne i monta żowe 

Przy realizacji robót ziemnych założono wykonanie umocnienia wykopu 

szalunkiem, ponadto gdy wystąpią miejscowo - lokalnie wody gruntowe należy 

ją odpompować pompami spalinowymi, igłofiltrami lub innymi. 

Podczas wykonywania wykopów urobek należy układać poza skarpą wykopu 

tak, aby uniemożliwić zalanie wodami powierzchniowymi napływowymi dna 

wykopu, jeśli wystąpi taka sytuacja. 

Wykonywanie robót ziemnych podczas okresów deszczowych może 

spowodować występowanie zastoisk wody w wykopie, co bezpośrednio może 

wpłynąć negatywnie na nośność gruntu (nie należy dopuścić do przedostania 

się wody do wykopu), dlatego też roboty ziemne – wykopy pod mnich należy 

wykonywać bezwzględnie w okresach suchych. 

 

 



  
 

Wykopy należy wykonać zgodnie z normą BN - 83/883602 Przewody 

podziemne, Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze w nawiązaniu 

z normą PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i 

określenia. PN-B-10736: 1999. – Roboty ziemne 
 

9. Podło ża pod rury i zasypka. 

Pod wymienioną rurę PVC fi 630 przewiduje się podsypkę gr. 15 cm i obsypkę  

z piasku średnioziarnistego. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagaszania, 

który może pracować po obu stronach przewodu jednocześnie, do wysokości ½ 

rury ubijanie warstwami powinno się odbywać od ścian wykopu do rury. 

Pozostałą zasypkę wykonać piaskiem średnioziarnistym do wysokości 30cm 

ponad wierzch rury z zagęszczeniem, przy zagęszczaniu warstwy obsypki , 

podsypki i ław z kruszywa należy uzyskać współczynnik Id = 1,0 % ZPPr 

(zmodyfikowanej próby Proctora). 

Obsypkę przewodu rury wykonać z gruntu mineralnego - piasku 

średnioziarnistego bez grudek i kamieni lub żwiru, obsypkę wykonać warstwami 

równolegle po obu stronach rury każdą warstwę zagęszczając.  

Warstwa ochronna przewodu rury nie powinna przekroczyć 1/3 średnicy rury          

i nie powinna być większa niż 30 cm ponad wierzch przewodu.                  

Zagęszczenie obsypki powinno być wykonane z zachowanie szczególnej 

ostrożności z uwagi na kruchość rury, warstwa obsypki musi być starannie ubita 

ubijakami mechanicznymi z obu stron przewodu do wymaganego stopnia 

zagęszczenia. Jednocześnie z wykonaniem poszczególnych warstw obsypki nie 

grubszymi niż 10cm należy usuwać deskowanie, zwracając przy tym uwagę na 

staranne wypełnienie wykopu i zagęszczanie przestrzeni zajmowanej przez 

umocnienie.  

Pozostała część wykopu nad rurą PVC fi 630 zostanie zasypana piaskiem 

średnioziarnistym z jednoczesnym zagęszczaniem warstwami co 20cm, 

powstały nadmiar gruntu należy wywieść. Przy zagęszczaniu wszystkich warstw 

należy uzyskać współczynnik Id=1,0 % ZPPr (zmodyfikowanej próby Proctora). 

Zagęszczenie wykonać pod stałą kontrolą i wykonaniem badań laboratoryjnych 

stopnia zagęszczenia do wysokości wymaganego współczynnika. 

 



  
 

10. Budowa geologiczna  

Roboty należy wykonywać w okresach suchych – bezopadowych wtedy gdy 

występują niskie poziomy wód gruntowych, min. również nie dopuszczając  

do zalania dna wykopu przez wody opadowe.    

Na terenie planowanej inwestycji w podłożu gruntowym występuje głównie glina 

oraz zwietrzelina gliniasta wapienia. W związku z prowadzeniem prac w obrębie 

niecki stawu należy liczyć się z potrzebą obniżenia poziomu wód gruntowych z 

zastosowaniem urządzeń odwadniających min. pomp, igłofiltrów lub z 

zastosowaniem innych urządzeń odwadniających.  
 

11. Informacje dodatkowe . 

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania 

terenu, ponadto w swoim zakresie uwzględnia interesy osób trzecich. 

Przewidziana inwestycja nie wpłynie na ograniczenia dostępu z działek do dróg 

publicznych, nie spowoduje pozbawienia mieszkańców i posiadaczy sąsiednich  

nieruchomości możliwości korzystania i dostępu do „mediów”. 

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na terenach stanowiących 

własność Gminy Busko Zdrój – Inwestora.  

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na zanieczyszczenie 

powietrza, wody lub gleby, ponadto teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym 

znajduje się poza obszarem Natura 2000. 
 

12. Uwaga  

- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać 

  ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika 

  użytkownika sieci. 

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

   branżowymi i BHP. 

- Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

- Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzację 

   Geodezyjną. 

                                                                                                      Projektant 
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