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Część opisowa 

 

1. Dane podstawowe inwestycji. 

 

Inwestor: 

Gmina Kodrąb  

ul. 22-lipca 7 

97-512 Kodrąb  

powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 

Adres inwestycji: Gmina Kodrąb 

 

 obręb Łagiewniki: dz. 83, 84, 85, 86, 61/2, 62, 116/5, 137, 138, 205, 204, 135/2; 

 obręb Dmenin:     dz. 12, 9, 2/1, 644, 656, 652; 

 obręb Józefów:    dz. 211, 371, 412, 453, 395/3, 410; 

 obręb Klizin II:      dz. 244; 

 obręb Kodrąb:      dz. 192/2, 193/1, 717/2, 696/1, 692/3;  

 obręb Konradów:  dz. 12, 60/1, 22/1, 33/1, 361, 247/1; 

 obręb Kuźnica:      dz. 425, 72, 74, 124/2, 274/1, 274/2, 411, 155/1; 

 obręb Lipowczyce:  dz. 530, 594/1, 375, 209/1, 209/2, 222, 223, 238, 265, 207, 430; 

 obręb Smotryszów: dz. 129, 31, 294, 206/1, 229/1, 195, 239/7, 122, 239/6; 

 obręb Widawka:     dz. 38; 

 obręb Wola Malowana: dz. 33, 34, 35, 36, 39/1, 40/1, 44/4, 179, 172, 156, 127, 87; 

 obręb Feliksów:  dz. 181, 183, 176, 259, 260/2, 164, 156, 154, 155, 151, 210, 135, 

207/2, 132; 

 obręb Gosławice: dz. 960, 1116, 1115, 1233, 833; 

 obręb Żencin-Zalesie: dz. 116, 119, 123, 156, 430; 

 obręb Zakrzew Wielki: dz. 255, 258/9, 158, 148/1, 246/1, 293, 294/2, 296/2, 304/2, 

246/4, 185/2, 258/7; 

 obręb Rzejowice: dz. 915, 928/2, 906, 917/1, 889/2, 509, 858, 499, 826, 843; 

 obręb Kol. Rzejowice: dz. 241, 139, 160/2, 85, 138, 160/1, 137/1; 

 obręb Gembartówka: dz. 311, 385, 395, 397/1, 397/2; 

 

2. Przedmiot i cel opracowania. 

 

Każdy obiekt mieszkalny lub użyteczności publicznej musi mieć rozwiązany 

problem odprowadzania ścieków. W większych skupiskach ludności, gdzie 

funkcjonuje rozwinięta infrastruktura, ścieki z wewnętrznych instalacji płyną do 

zbiorowej kanalizacji gminnej. Odmienne rozwiązania stosuje się w przypadku 

zabudowy rozproszonej: małego osiedla na peryferiach miasta, zabudowy 

zagrodowej, kolonijnej, leśniczówek, pensjonatów i hoteli położonych w 

odosobnieniu. Jeżeli nie ma możliwości doprowadzenia kanalizacji sanitarnej, istnieją 

do wyboru dwa rozwiązania: gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, tzw. 

szambach lub oczyszczanie ich we własnym zakresie. Ponieważ szamba mają 

określoną pojemność, ich użytkowanie wiąże się z dużymi kosztami wielokrotnego 
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wywożenia nieczystości. Budowa przydomowej (przyzagrodowej) oczyszczalni 

ścieków, czyli oczyszczalni obsługującej do 50 mieszkańców (tj. o przepustowości do 

5 m3 ścieku na dobę), pociąga również znaczne koszty, lecz późniejsza jej 

eksploatacja jest o wiele tańsza oraz przyjazna środowisku naturalnemu. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu 

gospodarki ściekowej w gminie Kodrąb poprzez montaż przydomowych 

biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Antopol, Bugaj Zakrzewski, 

Łagiewniki, Bugaj Dmeniński, Józefów, Klizin-Chaba, Kodrąb, Rogaszyn, Konradów, 

Florentynów, Kuźnica, Lipowczyce, Smotryszów, Teodorów Duży, Teodorów Mały, 

Stefania, Widawka, Wola Malowana, Feliksów, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Żęcin, 

Zalesie, Młyńczyska, Zakrzew, Rzejowice, Kol. Rzejowice, Gembartówka, Gmina 

Kodrąb, ul. 22-lipca 7, powiat radomszczański, województwo łódzkie. 

Celem inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez 

uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kodrąb w ww. 

miejscowościach, tj. zminimalizowanie niebezpiecznych związków przedostających 

się do gruntu i wód gruntowych wraz ze ściekami bytowo—gospodarczymi. 

 

3. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

1. Zlecenie Inwestora wykonania projektu, 

2. Mapy sytuacyjno wysokościowe w skali 1:1000,  

3. Uzgodnienie lokalizacji obiektów oczyszczalni z właścicielami działek, 

4. Wizja lokalna w terenie, 

5. Oświadczenie Inwestora o ilości zamieszkujących osób, 

6. Obowiązujące normy i przepisy oraz wytyczne do projektowania: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89, 

poz. 414), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115 z 2001, 

poz. 1229), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. z 2006r. nr 137, poz. 984), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w 

sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. nr 8, 

poz. 70),   

 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), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
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innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

 

4. Opis stanu istniejącego. 

 

Obecnie do gromadzenia i oczyszczania ścieków w poszczególnych 

gospodarstwach domowych na terenie gminy używane są bezodpływowe zbiorniki 

typu szambo, wykonane z betonu lub tworzywa. Zbiorniki bezodpływowe to osadniki 

gnilne bez odpływu, z których okresowo ścieki po procesie obróbki beztlenowej 

wywożone są taborem asenizacyjnym do punku zlewnego na oczyszczalni ścieków. 

Stan techniczny większości zbiorników jest zły lub bardzo zły, dlatego też podjęto 

decyzję o budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. 

 

5. Charakterystyka gruntu, warunki gruntowo-wodne. 

 

Ocenę przekroju gruntu i jego przepuszczalności dokonano na podstawie wizji 

lokalnej, ustaleń z właścicielem działki, analizując istniejące w pobliżu wyrobiska lub 

wykonany otwór geotechniczny. Gleba w obszarze planowanej inwestycji składa się 

z warstwy powierzchniowej 30–40 cm humusu, poniżej piasek średnioziarnisty, glina 

piaszczysta, stwierdzono również zaleganie gliny pod warstwą wierzchnią, która 

zalicza się do gruntów słabo przepuszczalnych. Na podstawie pomiaru poziomu wód 

gruntowych oraz przeprowadzonych wizji lokalnych w okolicznych studniach 

kopanych stwierdzono poziom wód gruntowych średni na głębokości około od 1,5 do 

4 m poniżej posadowienia studni chłonnych. 

 

6. Opis zastosowanego rozwiązania. 

 

Do oczyszczania ścieków w danym gospodarstwie proponuje się zastosować 

przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków typu NV. Oczyszczalnia powyższa 

pracuje w połączonej technologii nisko obciążonego osadu czynnego i zanurzonego 

złoża biologicznego co zwiększa efektywność oczyszczanego ścieku. Dostarczane 

do oczyszczalni ścieki zostają wymieszane i napowietrzone w komorze osadu 

czynnego, gdzie mikroorganizmy w kontakcie z dostarczonym tlenem i ściekami 

rozdzielają zanieczyszczenia błyskawicznie namnażając się. Następuje przyrost 

żywej masy mikroorganizmów, które żywiąc się ściekami powodują eliminację 

związków węgla oraz związków biogennych. Przyrost masy osadu czynnego i 

zawiesiny powoduje powstanie osadu nadmiernego, który musi być w regularnych 

odstępach czasu wypompowywany (1-2 razy w roku). 

Projektowane urządzania oczyszczalni, posiadają wydaną, zgodną z aktualną, 

ogłoszoną przez Prezesa PKN w Monitorze Polskim nr 11, poz. 119 z dnia 18 lutego 

2010 roku normą Deklarację zgodności WE i są zgodne z postanowieniami 
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dyrektywy Wspólnot Europejskich 89/106/EWG oraz spełniają wymagania Załącznika 

ZA normy PN-EN 12566-3+Al:2009 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej 

liczby mieszkańców (OLM) do 50-Cześć 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu 

przydomowe oczyszczalnie ścieków" oraz są oznakowane Znakiem CE. 

 

Układ technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: 

  

 Przewody kanalizacyjne, 

 Oczyszczalnia biologiczna ścieków typu NV, 

 Przepompownia ścieków oczyszczonych, 

 Studnia chłonna wyniesiona. 

 

7. Technologia oczyszczania ścieków. 

 

Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego 

i zanurzonego złoża biologicznego polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez 

bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu 

ścieków. W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza, 

powodują analogiczny przepływ cieczy znajdującej się w rurze, a tym samym 

porywanie cząstek stałych z dna zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się 

odpowiedniej grupy mikroorganizmów niezbędnych do prowadzenia procesu 

oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu. Siły grawitacji powodują opadanie 

cząsteczek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za pomocą 

dyfuzora, itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje 

przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PVC. Tworzący 

się w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi 

ściekami doprowadzanymi do komorzy napowietrzania. 

Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu 

pozostającego w reaktorze. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń 

wynikające z dobowej nierównomierności przepływu przy wyżej opisanym procesie 

nie wpływają negatywnie na końcowy efekt oczyszczania. 

W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca o średnicy 20 

cm zawieszona w odległości 10 cm od dna zbiornika. Powietrze tłoczone 

odpowiednim przewodem PE o średnicy 20 mm uwalniane jest przy końcu rury 

zasysającej przez dyfuzor w kształcie dysku. Powietrze doprowadzane jest do 

oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezpośrednio przy 

oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu niemieszkalnym. Kształt 

komory napowietrzania oraz rury zasysającej zapewnia mieszanie się 

oczyszczonych ścieków z powietrzem. 

 

8. Odbiornik ścieków. 
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W pobliżu nieruchomości nie ma żadnych cieków wodnych, które mogłyby 

przyjąć oczyszczone ścieki. W związku z powyższym proponuje się zastosowanie 

studni chłonnych wyniesionych usytuowanych ze względów na warunki glebowe w 

kopcu filtracyjnym. Ścieki oczyszczone wsiąkają w grunt przez spód studni, który 

wypełniony jest piaskiem oraz przez otwory w ścianach, rozlokowane na całej 

wysokości warstwy filtracyjnej. Minimalna średnica studni powinna wynosić 1 m, a 

powierzchnia wsiąkania (łącznie przez ściany i dno) – 1 m2 na 1 mieszkańca. 

Studnia chłonna powinna mieć otwór rewizyjny. 

 

9. Opis poszczególnych elementów oczyszczalni. 

9.1.Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu NV 

 

Oczyszczalnia ścieków typu NV składa się ze zbiornika w kształcie stożka 

wykonanego z włókna szklanego i żywicy poliestrowej stanowiącej obudowę 

zewnętrzną. Wewnątrz obudowy znajduje się drugi zbiornik bez dna umieszczony 

mimośrodowo o mniejszej średnicy, zwężający się ku dołowi. Pierwsza z nich, 

znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego to komora napowietrzania. Druga, 

zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami to strefa klarowania cieczy działająca 

jako osadnik wtórny. Konstrukcja urządzenia pozwala obsługiwać gospodarstwa do 

18 RLM. 

 
 

Podstawowe części konstrukcyjne: 

1. Korpus z włókna szklanego. 

2. Pokrywa rewizyjna. 

3. Stałe złoże biologiczne. 
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4. Dyfuzor talerzowy. 

5. Dopływ ścieków surowych. 

6. Odpływ ścieków oczyszczonych. 

7. Przewód tłoczący powietrze. 

8. Dmuchawa membranowa. 

9. Pierścień podwyższający. 

10. Skrzynka na dmuchawy. 

Zaprojektowano oczyszczalnie ścieków o wymiarach określonych w tabeli poniżej. 

Typ oczyszczalni Dobowa ilość ścieków 
Wymiary  ( mm) 

Zainstalowana dmuchawa 
h1 H

* 
D h2 

NV-1 0,8 1650 1200 1710 1590 Membranowa EL-60 

NV-2 1,44 2250 1200 2150 2195 Membranowa EL-80 

NV-3 2,52 2950 1200 2730 2895 Membranowa EL-100 

 

Projektowane urządzenia oczyszczalni posiadają Deklarację zgodności WE, 

spełniają wymagania normy PN-EN 12566-3+Al: 2009, są oznakowane Znakiem CE 

oraz spełniają również wymogi standardów zarządzania środowiskowego ISO14001: 

2004. Dodatkowo urządzenia powyższe charakteryzują się wysoką sztywnością 

konstrukcji, wysoką odpornością na wypór wód gruntowych oraz wytrzymałością 

zbiornika na zgniatanie na poziomie 58 kN/m2. Wysoka wytrzymałość pozwala na 

posadowienie zbiornika bez dodatkowego zabezpieczenia korpusu Oczyszczalnia 

charakteryzuje się także wysoką redukcją zanieczyszczeń, brakiem konieczności 

montowania osadnika wstępnego bądź komory wstępnej przed oczyszczalnią  

a poprzez zanurzone złoże biologiczne, dużą odpornością na nierównomierności  

w dopływie ścieków. Praca oczyszczalni jest zautomatyzowana tzn. napowietrzanie 

ścieków w oczyszczalni jest procesem ciągłym -nie ma żadnych sterowników cyklu 

pracy oczyszczalni, a poza dmuchawą napowietrzającą, projektowane urządzenia 

oczyszczalni nie posiadają żadnych elementów ruchomych oraz elektronicznych, 

które wymagałyby dodatkowo stałego nadzoru i kontroli, przez co nie są awaryjne. 

Do prawidłowej pracy oczyszczalni niewymagane jest stosowanie żadnych pożywek 

mikrobiologicznych. 

Zalety oczyszczalni NV w stosunku do innych rozwiązań: 

 

 Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 94 % eliminacji BZT5), 

 Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią, 

 Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków, 

 Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i 

niskie) – co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością 

zachodzących procesów biologicznych w złożu, 
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 Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad 

zastosowaną technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może 

dokonać osoba, która zapozna się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji), 

 Długa żywotność urządzeń (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli żywicy 

wzmocnionej włóknem szklanym), 

 Możliwość wybrania modyfikacji związanej z wybieraniem osadu nadmiernego 

(modyfikacja a, m lub t), 

 Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i 

bezwonne, 

 Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli, 

 Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania całego urządzenia, 

 Możliwość modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wyłączania, 

 Cicha i nieuciążliwa praca urządzenia, 

 Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku. 

 

9.2.Przewody kanalizacyjny doprowadzające ścieki surowe 

 

Doprowadzenie ścieków surowych do oczyszczalni z obiektów mieszkalnych 

będzie następować kanalizacją grawitacyjną wykonaną z rur kanalizacyjnych PVC-U 

Ø 160 mm, kl. S o wytrzymałości SN 8 o połączeniach kielichowych uszczelnianych 

pierścieniem gumowym, zachowując minimalny spadek 2,5%. Na projektowanych 

odcinkach kanalizacyjnych o przykryciu poniżej 0,8m należy zastosować ocieplenie 

rur warstwą 20-30 cm keramzytu lub żużlu. Rurociąg tłoczny ścieków oczyszczonych 

wykonać z rur PE 40/2,4 PN10.  

 

9.3.Przepompownia ścieków oczyszczonych 

 

Przepompownia składa się ze zbiornika  monolitycznego wykonanego z 

polietylenu wysokiej gęstości PEHD. Średnica pompowni powinna wynosić min. 600 

mm a różnica pomiędzy wlotem ścieków oczyszczonych a dnem zbiornika  

pompowni – 800 mm. Przepompownia powinna być zaopatrzona w pompę o 

parametrach: 

- moc – N = 0,25 kW; o napięciu 230 V, 50 Hz, 

- wydajność - Q = min. 120 l/min, 

- wysokość podnoszenia – Hmin = 7,0 m, 

- materiał wykonania – stal nierdzewna, 

- sterowanie – wbudowany czujnik pływakowy, 

- śrubunek do łączenia stałej i wyjmowanej części wewnętrznej instalacji tłocznej, 

-podłączenie zewnętrznej sieci rurociągu ciśnieniowego z uszczelką „in situ” 

    40/50mm, 

- podłączenie dopływu grawitacyjnego ścieków – wkładka „ in situ”, 

- wyłączniki pływakowe, 

- zawieszenie pompy, 
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9.4.Studzienki kanalizacyjne  

 

W przypadku wystąpienia długich odcinków pow. 35 mb, zmian kierunków 

powyżej 45 stopni lub wystąpieniu kilku kolektorów ścieków surowych należy 

zastosować studzienki kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV Ø 315 mm z rurą 

trzonową karbowaną z PCV zakończoną włazem żeliwnym B125 zamontowanym na 

rurze teleskopowej i płytce betonowej odciążającej. Kinetę studzienki należy dobrać 

według potrzeb: połączeniową, przepływową lub kierunkową.  

 

9.5.Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami 

 

W przypadku, gdy kolektor doprowadzający ścieki do osadnika PVC 160 mógłby 

być narażony na duże obciążenia mechaniczne a przykrycie gruntem nie zapewnia 

wystarczającej ochrony należy zastosować dodatkową stalową rurę ochronną o 

średnicy fi 250 mm i grubości ścianki min. 2 mm.  Analogicznie dla rur PVC 110 mm 

należy zastosować stalowa rurę ochronną o średnicy Ø  200 mm.  

Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z wodociągiem wykonać za pomocą rur 

ochronnych PVC Ø 200 x 3,9 mm. Skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z kablami 

energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać za pomocą rur osłonowych 

dwudzielnych typu AROT nałożonych na kable.  

 

9.6. Studnia chłonna wyniesiona 

 

Odprowadzenie wód odpływowych z oczyszczalni projektuje się do studni 

chłonnej wyniesionej. Studnia chłonna wyniesiona ponad teren wykonana jest z 

kręgów betonowych Ø 1000mm z płytą żelbetową posiadającą właz Ø 600mm typu 

B12,5. Dopuszcza się zastosowanie studni chłonnej  z PEHD o średnicy Ø 1000-

1300mm.  Wypełnienie studni chłonnej stanowi gres  płukany Ø 16 - 32 mm. 

Celem posadowienia studni chłonnej wyniesionej należy wykonać wykop o 

głębokości 70 cm i wymiarach 250 x 250 cm, wykop należy wypełnić gresem. 

Następnie na gresie należy położyć geowłókninę, na której postawiona zostanie 

centralnie studnia chłonna do której na wysokości górnej pokrywy wprowadzane 

będą przewodem z przepompowni oczyszczone ścieki. Studnia chłonna do połowy 

wysokości również powinna być wypełniona grysem. Całość studni chłonnej przykryć 

warstwą gruntu rodzimego o grubości zapobiegającej przemarzaniu jej dna. W 

pokrywie studni chłonnej wykonać wentylację grawitacyjną niską Ø 110. Skarpy 

studni chłonnej wyniesionej zabezpieczyć przed rozmyciem przez obsianie trawą. 

 

9.7.Wentylacja 
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W przypadku braku w budynku odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej 

wewnętrznej należy wykonać zewnętrzne odpowietrzenie elementów oczyszczalni. 

W tym celu należy wykonać pion wentylacji zgodnie ze schematem, wyprowadzając 

zakończenie wentylacji co najmniej 60 cm ponad poziom terenu. Odpowietrzenie 

wykonać z rur PCV Ø 110 mm. Na końcu rury odpowietrzającej zastosować 

końcówkę wywiewną. 

 

Uwaga!!! 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem 

zachowania  podstawowych parametrów technicznych i jakościowych 

proponowanych urządzeń do opisanych w projekcie budowlanym oraz 

spełnienia wymogów normy PN-EN 12566-3+Al:2009. 
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Część obliczeniowa oraz dobór urządzeń 

 
10. Bilans jakościowy ścieków. 

 

Podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń, jakie uwzględnia się przy 

charakteryzowaniu ścieków bytowych odprowadzanych z gospodarstw domowych 

są: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny. Biorąc pod uwagę 

dane oraz wytyczne ATV, które są obecnie stosowane w Polsce przy projektowaniu 

oczyszczalni ścieków uwzględnia się jednostkowe ładunki zanieczyszczeń oraz 

średnie stężenia zanieczyszczeń które odpowiednio wynoszą: 

 

Lp Parametr Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń 

( g/M*d ) 

Średnie stężenie ścieków 

( g/m
3 
) 

1 BZT5 60 400 

2 CHZT 120 800 

3 Zawiesiny ogólne 70 467 

4 Azot ogólny 11 73 

5 Fosfor ogólny 1,8 12 

 

Oprócz przedstawionych w tabeli parametrów wyjściowych, które należy 

uwzględnić przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, aby 

oczyszczone w procesie technologicznym ścieki mogły być wprowadzone do gruntu 

lub innego odbiornika ścieków oczyszczonych muszą one spełniać parametry 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 

137, poz.984), które przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp Parametr Stężenie ścieków oczyszczonych 

( g/m
3 
) 

Średnie stężenie ścieków 

oczyszczonych 

( g/M*d ) 

1 BZT5 < 40 < 4,8 

2 CHZT < 150 < 18 

3 Zawiesiny ogólne < 50 < 6 

4 Azot ogólny < 30 < 3,6 

5 Fosfor ogólny < 5 < 0,6 
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Efektywność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach NV-1, NV-2, NV-3 

przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp Parametr Stężenie ścieków 
oczyszczonych wg 
Rozporządzenia 

( g/m
3 
) 

Min. procent 
obniżki wg 

Rozporządzenia 
( % ) 

Stężenie ścieków 
oczyszczonych w 
oczyszczalni NV 

( g/m
3
 ) 

Efektywność 

oczyszczania 

( % ) 

 

1 BZT5 < 40 90 23 94,3 

2 CHZT < 150 83,1 89 88,9 

3 Zawiesiny 

ogólne 

< 50 89,3 24 95,1 

 

Jak wynika z powyżej tabeli efektywność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach 

typu NV znacznie przekracza dopuszczalne normy określone w rozporządzeniu. 

 

11. Bilans ilościowy ścieków 

 

Przy ocenie ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstwa domowego 

wykorzystuje się jednostkową ilość ścieków odprowadzanych od jednego 

mieszkańca w ciągu doby (dm3/M*d lub w m3/M*d) oraz liczbę mieszkańców 

zamieszkałych w gospodarstwie. Q d.śr. = q d.śr. * M.   

Biorąc pod uwagę zalecenia dotyczące określenia jednostkowego zużycia wody 

oraz dane statystyczne publikowane  rocznikach statystycznych przyjmuje się do 

obliczeń wielkość optymalną jednostkowej ilości produkowanych ścieków, która 

wynosi: 

q d.śr. = 130 dcm3 / M * d = 0,13 m3 /M * d 

Dane wyjściowe do obliczeń ilości produkowanych ścieków: 

 średnia jednostkowa ilość ścieków,  qd.śr. = 0,13 dm3/M·d 

 współczynnik dobowej nierównomierności dopływu ścieków, Nd = 1,2 

 współczynnik godzinowej nierównomierności dopływu ścieków Nh = 1,5 
 

 

Bilans ilościowy ścieków dla danego gospodarstwa w zależności od liczby 

zamieszkiwanych w nim osób: 

 dla 2 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 2 · 0,130 = 0,26 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 0,26/24 = 0,011 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,26 · 1,2 = 0,31 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 0,31/24*1,5 = 0,02 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,26 * 365 = 95 m3/rok 
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 dla 3 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 3 · 0,130 = 0,39 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 0,39/24 = 0,016 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,26 · 1,2 = 0,47 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 0,47/24*1,5 = 0,029 m3/h 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,39 * 365 = 142 m3/rok 

 

 dla 4 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 4 · 0,130 = 0,52 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 0,52/24 = 0,022 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,52 · 1,2 = 0,62 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 0,62/24*1,5 = 0,039 m3/h 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,52 * 365 = 189 m3/rok 

 

 dla 5 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 5 · 0,130 = 0,65 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 0,65/24 = 0,027 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,65 · 1,2 = 0,78 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 0,31/24*1,5 = 0,049 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,65 * 365 = 237 m3/rok 

 

 dla 6 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 6 · 0,130 = 0,78 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 0,78/24 = 0,03 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,78 · 1,2 = 0,94 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 0,94/24*1,5 = 0,059 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,78 * 365 = 285 m3/rok 

 

 dla 7 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 7 · 0,130 = 0,91 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 0,91/24 = 0,038 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,91 · 1,2 = 1,09 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 1,09/24*1,5 = 0,068 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,91 * 365 = 332 m3/rok 



15 
 

 dla 8 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 8 · 0,130 = 1,04 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 1,04/24 = 0,043 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 1,04 · 1,2 = 1,25 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 1,09/24*1,5 = 0,078 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 1,04 * 365 = 379 m3/rok 

 

 dla 9 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 9 · 0,130 = 1,17 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 1,17/24 = 0,049 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 1,17 · 1,2 = 1,40 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 1,40/24*1,5 = 0,088 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 1,17 * 365 = 427 m3/rok 

 

 dla 10 osób, 

 średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 10 · 0,130 = 1,30 m3/d 

 średni godzinowy – Qhśr = Qdśr/24 = 1,30/24 = 0,054 m3/h     

 maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 1,30 · 1,2 = 1,56 m3/d 

 maksymalny godzinowy Qhmax = Qdmax/ 24 * Nh = 1,56/24*1,5 = 0,098 m3/h, 

 średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 1,30 * 365 = 474 m3/rok 

 

Zestawienie proponowanych typów oczyszczalni w zależności od liczby osób w 

gospodarstwie oraz dobowego przepływu ścieków Qdmax.: 

 

Lp. Liczba osób w 

gospodarstwie 

Max. przepływ 

ścieków 

m
3
/d 

Proponowany typ 

oczyszczalni 

Nominalny przepływ 

ścieków wg 

Producenta 

m
3
/d 

1 2 0,31 NV-1 0,80 

2 3 0,47 NV-1 0,80 

3 4 0,42 NV-1 0,80 

4 5 0,78 NV-1 0,80 

5 6 0,94 NV-2 1,44 

6 7 1,09 NV-2 1,44 

7 8 1,25 NV-2 1,44 

8 9 1,40 NV-2 1,44 

9 10 1,56 NV-3 2,52 
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12. Montaż oczyszczalni. 

 

1. Zbiornik powinien być montowany pod powierzchnią terenu na głębokościach 

wynikających z minimalnego zagłębienia kanalizacji uwarunkowanego 

głębokością przemarzania gruntu, 

2. Osadzenie zbiornika w przeciętnych warunkach nie wymaga fundamentów, a 

prace budowlane polegają na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z 

gabarytami dobranej oczyszczalni, wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu 

obsypki piaskiem pozbawionym ostrych kamieni, 

3. Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika należy wykonać wykop pod 

urządzenie. Wykop szerokoprzestrzenny pod osadnik można wykonać ręcznie lub 

mechanicznie (koparka, koparko-ładowarka), w wyznaczonych wcześniej 

miejscach, korzystając z wymiarów określonych w projekcie zagospodarowania, 

4. Osadzenia zbiornika w wykopie należy dokonać ręcznie bądź mechanicznie. 

Druga metoda osadzania zbiornika polega najczęściej na zamocowaniu go 

taśmami do łyżki koparki i regulowaniu precyzyjnego położenia ręcznie. Po 

osadzeniu zbiornika należy dokonać obsypania zbiornika gruntem rodzimym lub 

mieszanką z piasku i cementu, 

5. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych i posadowienia oczyszczalni z 

tworzyw sztucznych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania 

nazywanego kotwieniem, aczkolwiek proponowane oczyszczalnie NV ze względu 

na stożkowy kształt są bardzo odporne na wypieranie hydrostatyczne. W związku 

z tym, że w przypadku wysokich wód gruntowych gleba jest czasami bardzo 

niestabilna, stosuje się specjalne betonowe płyty, do których przymocowuje się 

osadniki. Kotwienie osadnika odbywa się za pomocą pasów wykonanych z 

tworzywa sztucznego o dużej odporności na niekorzystne czynniki (głównie 

temperatura i wilgoć), do specjalnych haków zamontowanych w płycie. Istotą 

zabiegu jest zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na 

powierzchnię. Zagrożenie takie ma miejsce w momencie wypompowywania 

osadów z oczyszczalni, gdy użytkownik zapomina o jego dociążeniu poprzez 

dolanie zwykłej wody z kranu do minimum 2/3 pojemności całkowitej, a najlepiej 

do jego pełnej objętości, 

6. Oczyszczalnie należy montować możliwie jak najbliżej domu, przy odległościach 

powyżej 10 m istnieje ryzyko wychładzania ścieków i odkładania się na ściankach 

rur kanalizacyjnych tłuszczu. Efektem tego mogą być nieprzyjemne zapachy, 

zmniejszenie przekroju rury, zmniejszenie sprawności, oraz ogólnej efektywności 

oczyszczania, 

7. Kolejnym elementem związanym z osadzeniem zbiornika jest podłączenie rurą 

kanalizacyjną do istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej. Do prawidłowo 

zamontowanego zbiornika podłącza się kanalizację wewnętrzną rurą 

kanalizacyjną o tej samej średnicy. Średnica rury wlotowej do zbiornika może 

różnić się od średnicy rur kanalizacji wewnętrznej. Najczęściej stosowanymi 

średnicami rur wlotowych są: PVC 110mm i PVC 160mm. Jeśli rura kanalizacyjna 

jest wyprowadzona z domu na małej głębokości można zastosować grawitacyjny 
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spływ ścieków, w innych przypadkach np. domy podpiwniczone, w których 

znajdują się kuchnie, łazienki, koniecznym staje montaż przepompowni, 

8. Przy montażu instalacji należy stosować spadki zalecane przez producenta 

urządzeń. Zalecenia ogólne w przypadku połączenia oczyszczalni z kanalizacją 

wewnętrzną to spadek na poziomie ok. 2,5 %, 

9. Należy pamiętać że w każdym przypadku odprowadzenia ścieku wymagana jest 

instalacja studzienki umożliwiającą kontrolę oczyszczonych ścieków (studzienka 

kontrolna), 

10. Po montażu należy sprawdzić czy następuje właściwy przepływ powietrza na 

odcinku od kominka wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej 

wyprowadzonej ponad dach budynku 

 

Dmuchawa 

Dmuchawę SECOH, serii EL z pojedynczym systemem – montować bądź w 

pomieszczeniu technicznym oddalonym maksymalnie od osadnika o ok. 10-15m, lub 

w skrzynce zabezpieczającej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 

(kurz, deszcz, śnieg, itp.,) usytuowanej w bezpośredniej odległości od oczyszczalni. 

 

Wyposażenie: 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem (termik), 

• Wyłącznik mechaniczny, 

•Opcja – lampka sygnalizacji działania wyłącznika mechanicznego lub kabel  

   sygnałowy, 

• Przewód zasilający z wtyczką. 

Parametry techniczne: 

• Wydajności sprężonego powietrza – od 40 do 190 l/min, przy ciśnieniu od 250 do 0 

    mbar, 

• Napięcie – 230V / 50 Hz, 

Pobór mocy – 44 - 120 W (przy P = 200 mbar), 

• Poziom hałasu – 36 - 55 dB (A), 

• Wymiary L × W × H – 268,5 × 201 × 216 mm, 

• Waga – 8,5 - 9,0 kg, 

• Średnica przewodu dostarczającego powietrze – DN 19 mm, 

• Max. długość przewodu – 12 m. 

 

13. Wytyczne eksploatacyjne oczyszczalni. 

 

Oczyszczalnię należy eksploatować zgodnie z instrukcją obsługi oraz 

obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Do oczyszczalni nie wolno wylewać 

tłuszczy, olejów lub substancji żrących ponad ilości normalnie stosowane w 

gospodarstwie domowym. 

Podstawową czynnością eksploatacyjną jest obsługa okresowa polegająca na 

dokonywaniu przeglądu komory napowietrzania, sprawdzeniu czy ścieki mają 
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odpowiedni kolor zgodny ze wskazaniami zawartymi w Instrukcji montażu i 

eksploatacji oraz upewnienia się czy kompresor działa bez zakłóceń. Osad z komory 

osadnika wstępnego powinien być usuwany 1-2 razy w ciągu roku przy użyciu wozu 

asenizacyjnego. 

14. Zasilanie energetyczne. 

 

1. Sieć kablowa niskiego napięcia 

Przyłącze elektryczne do urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków należy 

wykonać z instalacji zalicznikowej budynku zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

dokumentacji technicznej producenta urządzeń. System elektryczny projektowanych 

oczyszczalni składa się z dmuchawy o mocy od 60 do 120 W oraz w niektórych 

wariantach pompy ścieków oczyszczonych o mocy do 450 W, urządzenie są zasilane 

napięciem 230 V. Linie zasilające pracują w układzie TN-S. 

 

2. Trasa kablowa 

Kabel należy ułożyć na głębokości min. 0,7m, natomiast pod drogami na głębokości 

1m, na warstwie piasku grubości 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą 

piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, w 

rurze ochronnej o średnicy min 20 mm. Kabel układać linią falistą z zapasem 3 %. W 

miejscu skrzyżowania trasy kabli z drogami należy chronić rurami SRS o śr. 50. 

Kabel należy zapatrzeć na całej długości w znaczniki kablowe rozmieszczone w 

ostępach nie większych niż 10m  Wszystkie skrzyżowania oraz  zbliżenia z 

pozostałymi mediami należy wykonać w rurach ochronnych DVK 50 zgodnie z normą 

PN – 76/E-05125 z zachowaniem przepisowych odległości oraz odpowiednim 

zabezpieczeniem zgodnym z powyższą normą. 

 

3. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochrona przed porażeniem powinna być zastosowane w instalacji zalicznikowej 

szybkie wyłączanie w układzie TTN-S zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, czas 

wyłączenia nie powinien przekraczać 0,2 s. 

Sieć elektryczna do której należy podłączyć zasilanie urządzeń oczyszczalni musi 

spełniać wymagania normy IEC 61643-1:1998 i EN 61643-11:2002 dla 3 stopnia 

ochrony przed przepięciem i wyładowaniami atmosferycznymi. Kable elektryczne 

muszą znajdować się w ochraniaczu. Urządzenia elektryczne może podłączać 

wyłącznie osoba posiadająca wymagane uprawnienia dozoru lub eksploatacji do 

1KV. 

Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE oraz 

Polskimi Normami. 
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15. Uwagi końcowe. 

 

Realizacja oczyszczalni powinna odbywać się według wytycznych technicznych 

producenta urządzeń. 

Całość robot wykonać zgodnie z dokumentacja projektową, sztuką budowlaną 

oraz warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montażowych instalacji 

sanitarnych oraz STWiOR. 

 

16. Informacja do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

Zakres robót: 

Wykonanie instalacji zewnętrznej, oczyszczalni ścieków Traidenis NV, z 

odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu na działce Inwestora. 

 

Kolejność realizacji robót: 

• Trasowanie sieci w terenie, 

• Roboty ziemne, 

• Montaż rurociągów, armatury i elementów sieci, 

• Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków, 

• Odbiór robót-próba szczelności, 

• Zakrycie rurociągów, 

• Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

• Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

Wykaz istniejącej obiektów: 

Działki z zabudową zagrodową są ogrodzone i zagospodarowane. Do 

poszczególnych posesji doprowadzona jest woda z gminnej sieci wodociągowej, 

przyłącze telefoniczne, oraz linia elektryczna napowietrzna. 

 

Wskazania dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

Projektowane posadowienie biologicznej oczyszczalni ścieków oraz montaż 

rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należą do robót typowych. Roboty 

budowlane związane są z wykonaniem wykopów liniowych i opuszczeniu do nich rur 

i urządzeń. Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz 

zm.) i §4 pkt. 1 a, 6 a, b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 

2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r.,Nr 151, poz. 1256) mogą 

należeć do robót stwarzających ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi tj. : 
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• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

ponad 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0 m, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii energetycznych w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 3,0 m 

dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 5,0 m dla linii 

o napięciu znamionowym powyżej 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV; 

10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV lecz nie 

przekraczającym 30 kV, 

• robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 

czynnych linii komunikacyjnych, 

• robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i tunelach, 

• roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń 

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

• roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi, 

• robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych-roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

 

W związku z powyższym, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią ww. czynności, 

przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wskazanie sposoby prowadzenia instruktażu 

pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 

 

• szkolenie wstępne - „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy”, 

zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 

dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w 

zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku i potwierdzone 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych, 

• szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 

formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na 

których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz 

zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn 

budowlanych i innych urządzeń o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 
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korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracownika; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; 

postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi; udzielania 

pierwszej pomocy. 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczny i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację. 

 

Osoba kierująca pracownikami obowiązana jest: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając 

zabezpieczenie pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami 

zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska 

pracy, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami 

zatrudnionymi przez siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające 

na celu; 

• zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głownie 

przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących 

takich zagrożeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie 
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głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie 

osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest informować 

pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 

Roboty ziemne. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robot ziemnych: 

• upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu), 

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak 

zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się, obciążenie klina 

naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób 

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robot.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne, 

• telekomunikacyjne, 

• ciepłownicze, 

• wodociągowe i kanalizacyjne 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu 

wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca 

niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze 

balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być wykonywane tylko do 

głębokości 1,0 m w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest 

obciążony w pasie i szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i 

głębokości większej niż 1,0 m. lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli 

pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

 

Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 

20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez 

co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 

wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to 

prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 2,0 m.  
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Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia 

nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w 

czasie postoju jest zabronione. 

 

Roboty budowlano — montażowe. 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót montażowych: 

• przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) 

podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu żurawia 

budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia. tj.  

w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powiększonym z 

każdej strony o 6,0 m). Prowadzenie montażu przy pomocy dźwigu jest 

zabronione, 

• przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

• przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli 

stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego 

oświetlenia. 

 

Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a 

zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna 

wynosić nie najmniej 0,75 m. Zabronione jest w szczególności: 

• przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami 

budowlanymi, a podwoziem dźwigu lub wychylania się przez otwory w 

obiekcie budowlanym, 

• składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego 

lub pomiędzy torowiskiem dźwigu, a konstrukcją obiektu budowlanego lub 

jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 

aby zapewniały równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaświadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

 

ŁOD-X2S-1EG-B71 * 
 
 
 
 

 

Pan Janusz FENGLER o numerze ewidencyjnym  Ł OD/IS/4546/03  

adres zamieszkania Chojne ul. Leśna 5A, 98-210 Chojne 

jest członkiem Ł ódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

Niniejsze zaświadczenie jest waż ne od 2013-10-01 do 2014-03-31. 
 
 
 
 

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-20 roku przez: 
 

Grzegorz Cieśliński, Przewodniczący Rady Ł ódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
 
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są 
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem w właściwej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 

 

 

http://www.piib.org.pl/


 
 



 

 

Sieradz, dn. 30-03-2014 r. 
 

 

INWESTOR:           

Gmina Kodrąb 

ul. 22-lipca 7 

97-512 Kodrąb 

powiat radomszczański, woj. łódzkie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 20 ustęp 4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane( jednolity 

tekst Dz. U. 2003r Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) 

 

 

OŚWIADCZAM : 

 

że „Projekt budowlany budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 

m3/d w miejscowościach: : Antopol, Bugaj Zakrzewski, Łagiewniki, Bugaj Dmeniński, 

Józefów, Klizin-Chaba, Kodrąb, Rogaszyn, Konradów, Florentynów, Kuźnica, Lipowczyce, 

Smotryszów, Teodorów Duży, Teodorów Mały, Stefania, Widawka, Wola Malowana, 

Feliksów, Gosławice, Kuchary, Zabłocie, Żęcin, Zalesie, Młyńczyska, Zakrzew, Rzejowice,  

Kol. Rzejowice, Gembartówka, Gmina Kodrąb, ul. 22-lipca 7, powiat radomszczański, 

województwo łódzkie.” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

                              Projektant 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

Część rysunkowa 
 


