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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu :  

 

- budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komu nalnych w Świedziebni  

 

1. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora. 

- Mapy sytuacyjno-wysoko ściowe terenu do celów projektowych w skali 

1:500. 

- Decyzja Nr GP.6733.2.2019 o ustaleniu lokalizacji i nwestycji celu 

publicznego z dnia 21.05.2019r. wydana przez Wójta Gminy Świedziebnia. 

- Wizja lokalna. 

- Uzgodnienia bran żowe.  

 

2. Przedmiot Inwestycji  

 Przedmiotem inwestycji jest budowa punktu selektyw nego zbierania odpadów 

komunalnych w Świedziebni. Głównym celem planowanej inwestycji jes t 

stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbió rki odpadów komunalnych, 

ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska oraz docelowego 

zagospodarowania w sposób zgodny z obowi ązuj ącymi przepisami. Realizacja tego 

celu odbywa ć si ę b ędzie poprzez segregacje odpadów na wymagane frakcje  w 

momencie ich powstawania, tj. segregacj ę odpadów „u źródła”. Mieszkaniec 

gminy b ędzie prowadził selekcj ę wytworzonych przez siebie odpadów celem 

wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nast ępnie wydzielone odpady b ędzie 

odwoził do punktu selektywnej zbiórki odpadów komun alnych.  

Konieczno ść budowy PSZOK wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z  dnia 13 

wrze śnia 1996r. o utrzymaniu porz ądku i czysto ści w gminach (Dz. U. 2017, 

poz. 1289). Według ww. ustawy, ka żda gmina ma obowi ązek zapewni ć czysto ść i 

porz ądek na swoim terenie i tworzy ć warunki niezb ędne do ich utrzymania 

poprzez konieczno ść tworzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komu nalnych 

w sposób zapewniaj ący łatwy dost ęp dla wszystkich mieszka ńców gminy.      

 

3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

 Działka nr 159/2 jest wykorzystywana pod infrastru ktur ę techniczn ą w 

postaci oczyszczalni ścieków, natomiast działka nr 160/4 jest u żytkowana w 
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sposób rolniczy, jako pole uprawne. Stan zagospodar owania nieruchomo ści oraz 

wielko ść działek obj ętych inwestycj ą umożliwia realizacj ę planowanej 

inwestycji.  

 Teren obj ęty inwestycj ą le ży w obszarze przyległym do pasa drogowego drogi 

gminnej, która była przeznaczona w nieobowi ązuj ącycm miejscowym planie 

ogólnym, zagospodarowania przestrzennego gminy Świedziebnia pod komunikacj ę.  

Istniej ąca nawierzchnia betonowa oraz z kostki betonowej pr zeznaczona do 

rozbiórki. Istniej ące ogrodzenie w zasi ęgu inwestycji zostanie zdemontowane. 

Na obszarze obj ętym inwestycj ą wyst ępuje nast ępuj ące uzbrojenie terenu: 

- kable energetyczne,   

- linie energetyczne napowietrzne,   

- sie ć wodoci ągowa,  

- sie ć kanalizacji sanitarnej, 

- sie ć melioracyjna.  

 Teren inwestycji, nie jest obj ęty obowi ązuj ącym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu   

 W ramach planowanego przedsi ęwzi ęcia na działkach powstanie plac 

utwardzony, wiata magazynowa, altana edukacyjna ora z obiekty nie b ędące 

budynkami tj. kontener socjalno-biurowy, kontenery magazynowe, waga 

samochodowa z fundamentem, betonowe miejsce gromadz enia gał ęzi i gruzu. Plac 

zostanie ogrodzony i wyposa żony w o świetlenie, hybrydowy zestaw o świetleniowy 

LED 50W oraz monitoring. Odpady magazynowane b ędą w: 

- kontenerze magazynowym na przedmioty do ponownego  u życia – k ącik rzeczy 

używanych wraz z punktem napraw, 

- kontenerze magazynowym na odpady niebezpieczne, 

- kontenerze na zu żyty sprz ęt elektryczny i elektroniczny, 

- wiacie na odpady wielkogabarytowe, 

- kontenerach i pojemnikach zamykanych. 

Na powierzchni placu rozstawione zostan ą kontenery i pojemniki na odpady 

komunalne. Na terenie b ędą tak że wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak 

przył ącze kanalizacji sanitarnej, przył ącze wodoci ągowe i instalacja 

elektroenergetyczna. Obsługa komunikacyjna działek obj ętych inwestycj ą  

poprzez dwa zjazdy na drog ę gminn ą (działka nr 321).       
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 Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych stanowi ć 

będzie ogrodzony, o świetlony plac utwardzony, wyposa żony w pojemniki i 

kontenery do zbiórki odpadów, wiat ę magazynow ą, altan ę edukacyjn ą, kontenery 

magazynowe oraz kontener socjalno-biurowy dla praco wnika. Do głównych prac 

jakie nale ży wykona ć, aby dostosowa ć przedmiotowy teren dla potrzeb przyszłej 

eksploatacji planowanego przedsi ęwzi ęcia, b ędą roboty zwi ązane z wykonaniem 

utwardzenia placu, budowa wiaty i altany oraz niezb ędnych instalacji 

zewnętrznych. W pierwszej kolejno ści na przedmiotowym terenie nale ży wykona ć 

prace instalacyjne – uzbrojenie terenu, obejmuj ące nast ępuj ący zakres 

przedmiotowy: 

- przył ącze kanalizacji sanitarnej (odprowadzenie ścieków bytowych z 

kontenera socjalno-biurowego),           

- przył ącze wodoci ągowe (podł ączenie kontenera socjalno – biurowego), 

- instalacj ę elektryczn ą – na cele o świetleniowe placu, monitoringu oraz 

zasilenie i o świetlenie kontenera socjalno-biurowego, wiaty magaz ynowej, 

kontenerów magazynowych, a tak że zasilenie wagi. 

 Teren budowy zlokalizowany jest w granicach admini stracyjnych gminy 

Świedziebnia. Lokalizacj ę projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych przedstawiono w cz ęści rysunkowej. Na powierzchni placu 

utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardz ona z kostki betonowej. 

Teren punktu zostanie ogrodzony. Ogrodzenie wyposa żone b ędzie w dwie bramy 

wjazdowe. 

Ze wzgl ędu na konstrukcje punktu nie przewiduje si ę dodatkowych ułatwie ń dla 

osób niepełnosprawnych. Je żeli mieszkaniec nie b ędzie w stanie umie ści ć 

danego odpadu w odpowiednim kontenerze lub pojemnik u, pomocy udzieli mu 

pracownik punktu.        

Planowany kontener socjalno-biurowy oraz punkt jako  cało ść, spełnia ć b ędzie 

wymagania bezpiecze ństwa konstrukcji, bezpiecze ństwa po żarowego, 

bezpiecze ństwa u żytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zd rowotnych 

oraz ochrony środowiska. W zwi ązku z realizacj ą przedsi ęwzi ęcia nie 

przewiduje si ę uci ążliwej emisji hałasu lub drga ń. Z tego wzgl ędu nie 

przewiduje si ę specjalnych zabezpiecze ń zwi ązanych z ochron ą przed hałasem i 

drganiami. Ze wzgl ędu na kubatur ę obiektu oraz godziny otwarcia PSZOK 

przewiduje si ę ogrzewanie elektryczne, co pozwoli na racjonalizac j ę 

użytkowania energii. Warunki u żytkowe wewn ątrz kontenera zwi ązane s ą z 
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przeznaczeniem obiektu – pomieszczeniem socjalno-bi urowym dla pracownika 

punktu.  

 Planowane do wykorzystania kontenery s ą standardowymi rozwi ązaniami 

stosowanymi w obiektach tego typu, pozwalaj ą na utrzymanie wła ściwego stanu 

technicznego. Projektowana wiata magazynowa, konten ery magazynowe oraz 

kontener socjalno-biurowy dla pracownika obiektu, n ie b ędą stanowiły obiektów 

użyteczno ści publicznej, nie przewiduje si ę wi ęc dostosowania do korzystania 

z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególno ści poruszaj ące si ę na 

wózkach inwalidzkich. Plac stanowi ć b ędzie obszar, po którym porusza ć si ę 

będą pojazdy mieszka ńców. Ze wzgl ędu na płask ą konstrukcj ę, plac dostosowany 

jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych, w s zczególno ści dla osób 

poruszaj ących si ę na wózkach inwalidzkich. Jednak że sam proces umieszczania 

odpadów w pojemnikach i kontenerach, ze wzgl ędu na zastosowanie 

standardowych, powszechnie u żywanych pojemników, stanowi ć może problem. W 

takiej sytuacji mieszkaniec uzyska pomoc pracownika  punktu. Projektuj ąc 

kontener socjalno-biurowy, jak i cały obiekt, uwzgl ędniono warunki 

bezpiecze ństwa i higieny pracy. Ze wzgl ędu na charakter i przeznaczenie 

budynku nie przewiduje si ę specjalnych rozwi ązań zwi ązanych z ochron ą 

ludno ści, zgodnie z wymaganiami ochrony cywilnej, ochron ą obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków oraz obiektów obj ętych ochron ą konserwatorsk ą. Kontener 

został usytuowany na działce budowlanej w sposób zg odny z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przepisami szczegółowymi.      

  

Sposób zagospodarowania mas ziemnych.  

 Masy ziemne z wykopów b ędą wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar 

zostanie wywieziony poza teren inwestycji przez odp owiednie firmy posiadaj ące 

stosowne kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z przep isami odr ębnymi. 

 

4.1. Rozbiórka istniej ących obiektów. 

 Na rozpatrywanym terenie zostan ą wykonane roboty rozbiórkowe, dotycz ące 

istniej ących obiektów: 

- nawierzchnia  z kostki betonowej, 

- nawierzchnia bitumiczna, 

- ogrodzenie terenu. 
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4.2. Kontener socjalno – biurowy.  

 Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowion ym na płycie 

fundamentowej (działka nr 159/2). Parametry: 

- szeroko ść/długo ść:  6000 mm/2400mm 

- wysoko ść: 2780 mm/2730 mm (wysoko ść min. wewn ątrz 2200 mm, wysoko ść 

max. zewn ętrzna z uchwytami i stopami ok. 2750 mm).     

Konstrukcja kontenera wykonana z kształtownika zamk ni ętego 100 x 100 x 4 mm 

oraz 100 x 50 x 4 mm. Wysoko ść z przodu 2,48 m ze spadem na tył 2,43 m. 

Ściany wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styrop ianowym gr. 75 mm w 

kolorze palety RAL . Rama podłogi wykonana z kształ townika zamkni ętego 100 x 

100 mm, wypełnionego blach ą trapezow ą oraz płyt ą warstwow ą gr. 75 mm, pokryt ą 

płyt ą OSB gr. 22 mm i wykładzin ą PCV. W kontenerze zamontowane 2 sztuki drzwi 

jednoskrzydłowych szer. 90 cm z płyty MDF oraz drzw i zewn ętrzne PCV w kolorze 

białym z samozamykaczem. Dwa okna PCV o wymiarze 11 8 x 100 cm. Posiada 

obróbki w postaci naro żników i wiatrownic. Wzmocniona podłoga oraz górne h aki 

pozwalaj ą na załadunek zarówno wózkiem widłowym jak i d źwigiem. W kontenerze 

zamontowana instalacja elektryczna oraz ogrzewanie.  Kontener wyposa żony w 

instalacj ę elektryczn ą (wł ącznik x2, gniazdo zewn ętrzne podł ączeniowe – 1 

szt., gniazdo wewnetrzne 2x230V – 3 szt., skrzynka z bezpiecznikiem x 1 szt., 

świetlówka w oprawie x 21 szt., Plafon – 1 szt.). Po mieszczenie sanitarne: w 

kontenerze wydzielone jest pomieszczenie sanitarne o wymiarach 2000 mm x 

2400 mm wyposa żone w umywalk ę z szafk ą i elektrycznym podgrzewaczem wody – 1 

szt., wc kompakt – 1 szt., prysznic – 1 szt. W pomi eszczeniu zamontowana jest 

instalacja elektryczna.  

Cechy kontenera socjalno-biurowego 6 x 2,4m: 

• drzwi prawe PCV z samozamykaczem, 

• na froncie cała konstrukcja wykonana z kształtownik a zamkni ętego, 

• podłoga 22 mm z wykładzin ą PCV, 

• wykończenia blaszane : naro żniki, wiatrownice, 

• okno PCV 118 x 100 mm, 

• płyta warstwowa 75 mm, 

• instalacja elektryczna, 

• łazienka : toaleta + zlew ogrzewanie elektryczne, k abina prysznicowa 
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4.2. Kontener magazynowy. 

Zaprojektowano trzy kontenery magazynowe na działce  nr 160/4. Kontener 

magazynowy jest obiektem posadowionym na płycie fun damentowej. Kontener o 

wymiarach 6,00m szeroko ści x 2,80m gł ębokości. Dach ze spadem na tył (2,48m 

front / 2,43m tył). Konstrukcja wykonana z kształto wników zamkni ętych 

zabezpieczona antykorozyjnie. Poszycie ścian oraz dachu stanowi płyta 

warstwowa z rdzeniem styropianowym gr.50mm. Płyta w  kolorze srebrnym-RAL9006. 

W kontenerze zamontowana brama dwuskrzydłowa 1,95m x 1,90m, umieszczona 

centralnie na ścianie 6,00m. Brama wyposa żona w zamek z klamk ą oraz 

zamkni ęcie od wewn ątrz na baskwil. Poszycie podłogi stanowi blacha ryf lowana 

o grubo ści 2,50cm. Kontener posiada wentylacj ę grawitacyjn ą. Obróbki 

blacharskie w postaci naro żników oraz wiatrownic w kolorze srebrnym-RAL9006.  

Cechy kontenera 6,00 x 2,80: 

• konstrukcja wykonana z kształtowników zamkni ętych, 

• wykończenia blaszane : naro żniki, wiatrownice, 

• podłoga poszyta blach ą ryflowan ą dodatkowo wywini ęta na  

ściany kontenera. 

 

4.3. Wiata magazynowa na odpady wielkogabarytowe. 

 Wiat ę magazynow ą na odpady wielkogabarytowe zlokalizowano w wschodn iej 

części działki nr 160/4. Wiata ma wysoko ść ok. 3,5m w świetle. 

Wymiary zewn ętrzne wiaty to 16,20 x 8,41 m. Powierzchnia zabudow y wynosi 

136,24 m2. Rz ędną posadzki wiaty magazynowej na odpady wielkogabaryt owe  

zlokalizowano na wysoko ści - 0,00 = +122,10 m n.p.m. 

 Wiata b ędzie posiada ć ścian ę czołow ą tyln ą i ściany szczytowe, co umo żliwi 

wjazd pojazdów zwi ązanych z funkcjonowaniem PSZOK. Ściany b ędą miały wysoko ść 

1,0 m, co umo żliwi swobodne składowanie odpadów wielkogabarytowyc h.  

Posadzka wiaty (powierzchnia betonowa) zaprojektowa na ze spadkiem 1%, w celu 

umożliwienia spływu wód opadowych.  

 

4.4. Altana edukacyjna. 

 Altan ę edukacyjn ą zlokalizowano na działce nr 159/2, w północnej jej   

części. Doj ście do altany zaprojektowano na tej samej działce. 

Altana edukacyjna – parametry, wymiary i powierzchn ie projektowanych 

elementów zagospodarowania terenu:  



 
 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” inż. Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława,  
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.  

Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione. 

9

- szeroko ść max/min - 7,00/6,20 m, 

- średnica 7,00 m, 

-  wysoko ść - 4,67 m, 

-  powierzchnia zabudowy - 34,80 m 2, 

- powierzchnia u żytkowa - 33,40 m 2, 

- kubatura - 133,60 m 3, 

- liczba kondygnacji – 1, 

- grupa wysoko ści obiektu budowlanego - niski (N), 

- szeroko ść placu altany max/min – 9,60/8,30 m,  

- średnica placu altany 9,60 m, 

-  powierzchnia placu altany - 60,20 m 2,  

- nawierzchnia placu altany – kostka betonowa.  

 

Roboty przygotowawcze.  

 Teren, na którym zaprojektowano obiekt jest stosun kowo płaski. Rz ędna 

terenu w miejscu usytuowania altany wynosi około +1 21,40 m n.p.m. W zwi ązku z 

powyższym nie bezie konieczne wykonanie niwelacji terenu .  

 Przed wykonaniem koryta i przygotowaniem podło ża w miejscu projektowanych 

obiektów nale ży zdj ąć pierwsz ą warstw ę gruntu rodzimego (humus) o grubo ści 

około 15 cm na odkład do pó źniejszego wywiezienia w miejsce wskazane przez 

Inwestora. Po zdj ęciu humusu nale ży wykona ć koryto z wyprofilowaniem i 

zagęszczeniem podło ża o gł ębokości uwzgl ędniaj ącej grubo ść warstw podbudowy i 

nawierzchni placu wiaty.  

 Zaprojektowano altan ę edukacyjn ą o wymiarach 

- szeroko ść max/min - 7,00/6,20 m, 

- średnica 7,00 m, 

-  wysoko ść - 4,67 m. 

 Altana b ędzie wykonana w tradycyjnej technologii. Fundamenty  pod słupy z 

betonu B-20, żelbetowe, elementy konstrukcyjne altany z drewna C3 5, ł ączone z 

wykorzystaniem tradycyjnych rozwi ązań ciesielskich, chronione przed 

czynnikami zewn ętrznymi środkiem impregnuj ącym do zabezpieczenia drewna. 

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówk ą bitumiczn ą w kolorze 

ceglastym.  

 Altan ę nale ży ustawi ć na podło żu z kostki betonowej o poni ższych wymiarach: 

- szeroko ść max/min - 9,60/8,30 m,   
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- średnica 9,60 m. 

 Nawierzchni ę pod wiat ę nale ży wykona ć w korycie wykonanym w gruncie 

rodzimym z nast ępuj ących warstw (patrz projekt architektoniczno-budowla ny 

altany bran ży architektonicznej): 

- podsypka piaskowa 0-2 mm o grubo ści 30 cm, 

- płyta betonowa B-10 o grubo ści 10 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa o grubo ści 5 cm, 

- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm. 

 Nawierzchni ę nale ży ograniczy ć obrze żami betonowymi 8x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 na ławie betonowej z oporem  C12/15.  

 

4.5. Waga.  

 Zaprojektowano najazdow ą, elektroniczn ą wag ę samochodow ą o wymiarach 8x3,0m 

i no śności 40 t. Wag ę wykona ć ze stalowo – betonowej b ądź stalowej ramy o 

długo ści 8,0m i szeroko ści 3,0 m na fundamencie. Wag ę posadowi ć na 

odpowiednio przygotowanym podło żu. Ilo ść pomostów: 1, ilo ść czujników: 4. 

Najazdowa konstrukcja wagi zapewnia szybki i łatwy dost ęp pod wag ę co 

umożliwia utrzymanie czysto ści oraz bezawaryjn ą prac ę. Wag ę usytuowano tu ż za 

bramą wjazdow ą na działce nr 159/2. Przykładow ą wag ę pokazano na zał. nr 12. 

 

4.6. Miejsce gromadzenia gruzu i gał ęzi. 

 Zaprojektowano miejsce gromadzenia gruzu i gał ęzi we wscgodniej cz ęści 

działki nr 160/4, usytuowane przy wiacie magazynowe j na odpady 

wielkogabarytowe. Do tworzenia ścian zewn ętrznych zasieków magazynowych 

takich jak boksy na gał ęzie i gruz przyj ęto ściany oporowe typu „L”. Do 

tworzenia wewn ętrznych ścian działowych zasieków magazynowych (boksy na 

gał ęzie i gruz) przyj ęto ściany oporowe typu „T”. Podło że mi ędzy ścianami 

oporowymi z betonu zbrojonego o zmiennej wysoko ści (15÷22 cm). Mury oporowe 

układa ć na uprzednio wykonanej warstwie chudego betonu gru bości co najmniej 

10 cm oraz na wylewce betonowej minimum  3 cm bezpo średnio uło żonej przed 

posadowieniem elementu. Pod płyt ą fundamentow ą uło żyć podsypk ę z pospółki 0-

31,5mm o grubo ści 15cm. Mur nale ży zagł ębi ć w gruncie tak aby czoło stopy 

(10-14cm) było niewidoczne. Spoiny mi ędzy elementami mo żna wypełni ć zapraw ą 

cementową klasy M10 o wytrzymało ści 10Mpa lub mas ą bitumiczn ą ewentualnie 

sznurem dylatacyjnym i kitem polimerowym.      
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4.7. Przył ącze kanalizacji sanitarnej.  

 Zaprojektowano budow ę odcinka przył ącza kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w celu odprowadzenia ścieków bytowych z kontenera socjalno-

biurowego do istniej ącej studni kanalizacyjnej o rz ędnych 121,78/120,48 na 

działce nr 159/2. Właz istniej ącej studni, do której zostanie wpi ęte 

projektowane przył ącze nale ży obni żyć o 25 cm do projektowanego poziomu 

terenu tj. do rz ędnej 121,53 m n.p.m. W projekcie przyj ęto rury kanalizacji 

sanitarnej o średnicy PPØ160mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi Ø400mm oraz 

Ø800mm. 

 

4.8. Przył ącze wodoci ągowe.  

W celu doprowadzenia wody do obiektu zaprojektowano  budow ę 

przył ącza wodoci ągowego z wł ączeniem do istniej ącej sieci 

wodoci ągowej z rur PVC110mm na działce nr 159/2. W projekc ie 

przyj ęto wodoci ąg o średnicy PEØ32mm oraz PEØ110mm. Na         

wodoci ągu zostanie zamontowany hydrant techniczny Ø80mm z skrzynk ą 

i zasuw ą. 

 

4.9. Infrastruktura elektryczna. 

 W zakres opracowania wchodz ą: 

 - O świetlenie. 

 - Zł ącza kablowe. 

 - Trasy kablowe. 

 Na terenie obiektu zaprojektowano zł ącze kablowe ZK-2, 

znajduj ące si ę przy kontenerze socjalno-technicznym, jest ono 

zasilane ze Zł ącza ZK-1 (inwestycja ENERGA OPERATOR S.A.) 

zlokalizowanego przy płocie w miejscu wskazanym na rys. E-01. 

Zł ącze ZK-2 zaprojektowano w celu zasilenia urz ądze ń i 

kontenerów punktu selektywnego zbierania odpadów ko munalnych. 

Jako kabel zasilaj ący zł ącze ZK-2 zaprojektowano YKXs 4x10mm2. 

Na skrzy żowaniach z innymi mediami i instalacjami podziemnym i 

oraz pod wjazdami do gara ży kabel układa ć w rurach osłonowych SRS 

Ø75mm. Kable wprowadzi ć do budynków przy u życiu rur osłonowych o 

średnicy minimalnej 50mm. Infrastruktur ę elektryczn ą wykona ć 
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zgodnie z projektem bran ży elektrycznej (zał ączony do 

opracowania). 

 

4.10. Hybrydowy zestaw o świetleniowy LED 50W, panele 2x270W, turbina zasilan a 

przez promienie słoneczne.  

 W projekcie w północnej cz ęści działki zaprojektowano hybrydowy 

zestaw o świetleniowy. Źródło światła: oprawa LED 50W, panele  o wym. 

1650x992x35mm, moc paneli 2x270W. Konstrukcja opier a si ę na 

ocynkowanym o śmiok ątnym słupie o wysoko ści 5,5m (całkowita wysoko ść 

lampy 8,2m). 

Elementy hybrydowej lampy ulicznej: 

- słup ze stali ocynkowanej, 

- mocowanie solara ze stali ocynkowanej, 

- mocowanie turbiny ze stali ocynkowanej, 

- wysi ęgnik oprawy ze stali ocynkowanej, 

- oprawa LED – szkło/alum., 

- bateria słoneczna – szkło/alum. – 2 szt., 

- turbina wiatrowa – stal/alum./tw. szt., 

- kontroler ładowania we wn ęce – tw. szt., 

- skrzynka na akumulator – tw. szt.. 

Przykładowy hybrydowy zestaw o świetleniowy pokazano na zał ączniku nr 

31. 

 

4.11. Przeciwpo żarowe zaopatrzenie w wod ę i parametry techniczne dróg 

pożarowych. 

 Na działce obj ętej inwestycj ą nr 159/2 wyst ępuje istniej ące przeciwpo żarowe 

uzbrojenie terenu – hydrant nadziemny ppo ż. Oddalony w kierunku południowym o 

34,7 m od ogrodzenia terenu PSZOK. Projektowany kon tener socjalno-biurowy 

będzie znajdował si ę w zasi ęgu 75 m istniej ącego hydrantu. Projekt wymaga 

uzgodnienia z rzeczoznawc ą do spraw p.po ż.  
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4.11.1. Warunki ochrony przeciwpo żarowej.  

1.1.Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji ; 
1.1.1. Plac magazynowy, wiata jako składowisko: 
- szeroko ść: 36,60 m 
- długo ść: 56,5 m 
- powierzchnia strefy po żarowej - 2067 m 2 
 
1.1.2. Budynek socjalny: 
- szeroko ść: 6 m 
- długo ść: 2,4 m 
- wysoko ść 2,75 m 
- powierzchnia strefy po żarowej - 14,40 m 2 
Grupa wysoko ści budynku: N – budynek niski jednokondygnacyjny. 
 
1.2.Odległo ść od obiektów s ąsiaduj ących ; 
Budynek socjalny usytuowany jest w odległo ści powy żej 8 metrów od 
sąsiednich budynków i placu skł ądowego.  
 
1.3. Parametry po żarowe wyst ępuj ących substancji palnych ; 
 

Substancje 
palne 

Ciepło 
spalania 

MJ 

Drewno 18 

Pianka 26 

PCV 46 

Tekstylia 26 

 
1.4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego ; 
Maksymalne obci ążenie ogniowe na placu składowym do 200 MJ/m 2. 
 
1.5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na 

każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których prze bywać 
mogą jednocze śnie wi ększe grupy ludzi ; 

 
Budynek socjalny zaliczamy do ZL III. 
 
1.6.Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni  
zewnętrznych ; 
 
W budynku nie b ędą prowadzone procesy technologiczne z u życiem 
materiałów mog ących wytworzy ć mieszaniny wybuchowe. 
 
Ponadto nie b ędą składowane materiały niebezpieczne po żarowo, w 
tym materiały mog ące wytworzy ć mieszaniny wybuchowe. 
 
W zwi ązku z powy ższym nie zachodzi konieczno ść dokonania oceny 
zagro żenia wybuchem.  
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1.7. Podział obiektu na strefy po żarowe ; 
 
Budynek socjalny stanowi stref ę po żarow ą o powierzchni 14,4 m 2: 
Plac magazynowy składowisko o powierzchni 2067 m 2. 
 
1.8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści 

ogniowej i stopie ń 4rozprzestrzeniania ognia przez elementy 
budowlane ; 

 
Wymagana klasa odporno ści po żarowej budynku socjalnego "E" ze 

wzgl ędu na paragraf 213 ust. 2 c. 
 
Wymagana klasa odporno ści ogniowej elementów konstrukcyjnych 
budynku: 
 

1. główna konstrukcja no śna – (-), 
2. konstrukcja dachu – (-), 
3. ściany zewn ętrzne – (-), 
4. ściany wewn ętrzne – (-), 
5. przekrycie dachu – (-), 

Wymagany stopie ń rozprzestrzeniania ognia – elementy NRO. 
 
1.9.Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne (bezpiecze ństwa i   
    ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe ; 
 

Wszystkie wej ścia do budynku posiadaj ą drzwi jednoskrzydłowe. 
Szeroko ść skrzydła ka żdych drzwi wynosi minimum 0,9 m. Kierunek 
otwarcia do na zewn ątrz obiektu. 
 

Maksymalna długo ść przej ścia ewakuacyjnego nie mo że przekroczy ć 
100 m w cz ęści składowiska PM.  
 
1.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji 

użytkowych, a w szczególno ści: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli  dost ępu ; 

 
Brak wymaga ń. 
 
1.11. Dobór urz ądze ń przeciwpo żarowych w obiekcie: stałych urz ądze ń 

gaśniczych, systemu sygnalizacji po żarowej, d źwi ękowego 
systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci ągowej 
przeciwpo żarowej, urz ądze ń oddymiaj ących, d źwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile  to 
możliwe z podaniem informacji o ich sprawno ści technicznej ; 

 
Nie wymaga si ę urz ądze ń przeciwpo żarowych.  
 
1.12. Wyposa żenie w ga śnice i inny sprz ęt ga śniczy lub ratowniczy ; 
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Budynek nale ży wyposa żyć w ga śnice przeno śne. Ga śnice 
spełniaj ą wymagania Polskich Norm b ędących odpowiednikami norm 
europejskich ( EN ) [ 12 i 13 ] . Dla budynku PM gdy Q > 500 MJ/m 2 
zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami – jedna jednostka masy środka 
gaśniczego (2kg) lub(3dm 3) zawartego w ga śnicach powinna przypada ć 
na ka żde 100m 2 strefy po żarowej budynku, niechronionej stałym 
urz ądzeniem ga śniczym. 
 
Rodzaj ga śnic dostosowany jest do gaszenia tych grup po żarów, 
które mog ą wyst ąpi ć w przedmiotowym budynku, tj. grupa „A”  i „B” . 
 
1.13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru ; 
 
Wymaganą ilo ść wody do celów przeciwpo żarowych, słu żącą do 
zewnętrznego gaszenia po żaru nale ży zapewni ć w ilo ści (10 dm 3/s ). 
 
1.14. Drogi po żarowe . 
 

Droga po żarowa nie jest wymagana. 
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5. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu. 

Powierzchnia zabudowy działek: 3163,96 m 2. 

Powierzchnia placu: 2406,69 m 2. 

- szeroko ść max - 32,5 m, 

- długo ść max – 75,5 m, 

Powierzchnia chodnika do altany edukacyjnej: 

- powierzchnia w świetle/ z kraw ężnikami 55,5 m 2/62,16m 2, 

- szeroko ść w świetle / z kraw ężnikami – 2,5 m/ 2,62m, 

- długo ść – 22,2 m, 

- nawierzchnia – kostka betonowa chodnikowa 6 cm. 

 

Powierzchnie zielone (powierzchnia terenu biologicz nie czynna): 

641,57 m 2. 

Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej w obr ębie działek 

nr 159/2 oraz 160/4 – 20,3%.  

Nawierzchnia utwardzona (po odj ęciu obiektów): 

- powierzchnia całkowita- 2156,73 m2, 

- powierzchnia bez kraw ężników – 2125,32 m2  

- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 

Wiata na odpady wielkogabarytowe:  

- Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty  - 136, 24 m 2,  

- Powierzchnia u żytkowa wiaty - 125,47 m 2 

- Kubatura wiaty - 675,00 m 3 

Altana edukacyjna:  

- szeroko ść max/min - 7,00/6,20 m, 

- średnica 7,00 m, 

-  wysoko ść - 4,67 m, 

-  powierzchnia zabudowy - 34,80 m 2, 

- powierzchnia u żytkowa - 33,40 m 2, 

- kubatura - 133,60 m 3, 

- liczba kondygnacji – 1, 

- grupa wysoko ści obiektu budowlanego - niski (N), 

- szeroko ść placu altany max/min – 9,60/8,30 m,  

- średnica placu altany 9,60 m, 

- powierzchnia placu altany - 60,20 m 2. 



 
 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” inż. Jerzy Kujawski, ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława,  
tel. (89) 648-76-41, fax. (89) 648-71-51, e-mail: biuro@ineko.pl 
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 23.02.1994 r.  

Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim bez zgody autorów zabronione. 

17

Miejsce gromadzenia gruzu i gał ęzi:  

- szeroko ść i długo ść: ł ącznie 8,3m x 11,0m, 

- powierzchnia zabudowy: 91,3m 2, 

Kontener socjalno-biurowy:  

- szeroko ść i gł ęboko ść: 6x2,4 m 

Kontener magazynowy:  

- szeroko ść i gł ęboko ść: 6x2,8m 

Ogrodzenie terenu:  

- wysoko ść ogrodzenia: 1,8m 

- długo ść ogrodzenia bez bram: 293,0 m 

- dwie bramy w ogrodzeniu terenu: szer. 3,5m i wys.  1,8m ka żda,  

Przył ącze kanalizacji sanitarnej:  

- ruroci ąg PP Ø160mm – długo ść 25,2m, 

- studzienka inspekcyjna - PP Ø400mm,   

- studzienka rewizyjna - PP Ø800mm,   

Przył ącze wodoci ągowe:  

- ruroci ągi PE Ø40mm – długo ść 40,6m, PE Ø110mm – dł. 67,2,0m, 

- hydrant techniczny nadziemny Ø80mm (w komplecie z asuwy DN80)–      

  1 szt. 

Dwa zjazdy na drog ę gminn ą:  

Nawierzchnia ka żdego zjazdu: 

- szeroko ść minimalna bez / z kraw ężnikiem - 3,00 / 3,30 m, 

- szeroko ść maksymalna (przy kraw ędzi jezdni drogi gminnej) bez / z 

kraw ężnikiem - 8,70 / 9,00 m, 

- długo ść max / min – 3,00 / 2,85,  

- powierzchnia bez / z kraw ężnikami – 10,34 / 13,10 m 2, 

- nawierzchnia – kostka betonowa 8 cm. 

Pobocze utwardzone ka żdego zjazdu: 

- szeroko ść – 0,50 m, 

- powierzchnia – 4,10 m 2, 

- nawierzchnia – kruszywo łamane stabilizowane mech anicznie      

0-31,5 mm. 
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6. Plac punktu selektywnego zbierania odpadów komun alnych.  

    Teren utwardzony usytuowano na działkach nr 159 /2 oraz 160/4. Teren 

utwardzony stanowi plac punktu, umo żliwiaj ący obsług ę komunikacyjn ą i 

eksploatacyjn ą zaprojektowanych obiektów. Teren utwardzony zaproj ektowano na 

całym placu działek 159/2 oraz 160/4 - od projektow anych zjazdów na drog ę 

gminn ą. 

 Zaprojektowano nawierzchni ę utwardzon ą od bram wjazdowych do wiaty na 

odpady wielkogabarytowe oraz miejsca gromadzenia gr uzu i gał ęzi. Teren ten 

będzie umo żliwiał doj ście i dojazd pracowników eksploatatora do obiektów na 

terenie punktu. 

 Nawierzchni ę i podbudow ę terenu utwardzonego nale ży wbudowa ć w korycie 

wykonanym w gruncie rodzimym z nast ępuj ących warstw: 

- warstwa ods ączaj ąca z piasku 0-2 mm o grubo ści 10 cm, 

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego 

mechanicznie 0-63 mm o grubo ści 20 cm,  

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabi lizowanego 

mechanicznie 0-31,5 mm o grubo ści 10 cm,  

- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 

- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 8 cm. 

 Nawierzchni ę utwardzon ą nale ży ograniczy ć kraw ężnikami betonowymi, 

najazdowymi o wymiarach 15 x 22 cm ustawionymi na p odsypce cementowo-

piaskowej 1:4, na ławach betonowych z oporem C12/15 .  

 Nawierzchni ę terenu utwardzonego nale ży wykona ć ze spadkiem podłu żnym od 

wiaty na odpady wielkogabarytowe na odcinku 10 m w kierunku bram wjazdowych 

2,0% oraz ze spadkiem 0,5% na dalszym odcinku do br am wjazdowych. Spadki 

poprzeczne powinny wynosi ć 1,0% oraz 2,0% (przy wiacie na odpady 

wielkogabarytowe oraz miejscu gromadzenia gruzu i g ał ęzi). Ukształtowanie 

nawierzchni utwardzonej pokazano na rysunku nr 2.  

 

7. Dwa zjazdy na drog ę gminn ą. 

W ramach powy ższej inwestycji zaprojektowano dwa zjazdy na drog ę 

gminn ą (działka gminna nr 321) z terenu projektowanego pu nktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. Zjazdy usytuowano na  działce nr 159/2 w 

obr ębie Świedziebnia, gmina Świedziebnia.  

   Przyj ęto konstrukcj ę nawierzchni zjazdów o nast ępuj ącym układzie warstw: 
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• 8 cm kostka betonowa fazowana,                            

• 5 cm podsypka cementowo – piaskowa (1:4), 

• 10 cm podbudowa górna (kłsm., frakcja 0-31,5 mm), 

• 20 cm podbudowa dolna (kłsm., frakcja 0-63 mm), 

• 10 cm warstwa piasku (ods ączaj ąca), 

• grunt rodzimy zag ęszczony. 

  Obramowanie nawierzchni kraw ężnikami betonowymi, najazdowymi o 

wymiarach 15x22x100 cm ustawionych na podsypce ceme ntowo-

piaskowej, na ławach betonowych z oporem C12/15. Od wodnienie – 

powierzchniowo na przylegaj ące tereny zielone. 

 

    Nawierzchni ę utwardzon ą zjazdu nale ży ograniczy ć kraw ężnikami 

betonowymi, najazdowymi o wymiarach 15 x 22 cm, ust awionymi na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na ławach betonow ych z oporem 

C12/15. Przy przeci ęciu zjazdu z kraw ędzi ą drogi gminnej kraw ężnik 

najazdowy nale ży ustawi ć na tym samym poziomie co kraw ędź drogi. 

Nawierzchni ę zjazdu na całej tej długo ści (9 m) i szeroko ści 1 m 

nale ży zrówna ć z ww. kraw ężnikiem. Przy pozostałym obramowaniu 

nawierzchni ę zjazdu nale ży wynie ść +1 cm ponad kraw ężnik. 

  Nawierzchni ę zjazdu nr 1 nale ży wykona ć ze spadkiem podłu żnym 

od ogrodzenia PSZOK do drogi gminnej wynosz ącym 4,3%, natomiast 

zjazdu nr 2 ze spadkiem wynosz ącym 1,3%. Spadek poprzeczny zjazdu 

będzie wynosił 1,0% przy ogrodzeniu PSZOK. Spadek pop rzeczny przy 

granicy pasa drogowego b ędzie wynosił 0,0%.  

    Promienie łuków przy przeci ęciu kraw ędzi jezdni drogi 

powiatowej z nawierzchni ą zjazdu wynosi ć b ędą 3,0 m. 

 

7.1. Pobocze zjazdu. 

 Pobocze zjazdu nale ży wykona ć z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o granulacji 0-31,5 mm o grubo ści warstwy około 15 cm. Szeroko ść 

pobocza z kruszywa wynosi ć b ędzie około 0,5 m. Pobocze nale ży wykona ć ze 

spadkiem poprzecznym wynosz ącym 2,0%.  Pozostałe zniszczone pobocze o 

nawierzchni trawiastej, zniszczone podczas wykonywa nia elementów zjazdu 

nale ży przywróci ć do stanu pierwotnego, a w szczególno ści nale ży wykona ć 
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przekopanie gleby wraz z usuni ęciem zanieczyszcze ń i wyrównaniem oraz wysia ć 

nawóz mineralny np. azofosk ę w ilo ści około 0,06 kg na 1 m 2. 

 
7.2. Ochrona kabli teletechnicznych.  

 Do ochrony kabli teletechnicznych pod zjazdem nale ży zastosowa ć dzielone 

rury osłonowe o dł. 2 x 5m do kabli o poni ższej charakterystyce: 

- zastosowanie: do ochrony istniej ących kabli oraz do naprawy uszkodzonych 

kanalizacji kablowych, 

- do stosowania pod drogami, ulicami i torowiskami,  

- długo ść: 5 m, 

- kolor: niebieski lub czerwony, 

- materiał: HDPE, 

- średnica: 110 mm. 

 Rury ochronne dzielone nale ży montowa ć zgodnie z instrukcj ą ich producenta. 

Końcówki rur z kablami nale ży wyposa żyć w za ślepki zabezpieczaj ące przed 

penetracj ą cz ąstek gruntu i innych cz ąstek stałych do wn ętrza. 

 

8. Chodnik (doj ście do altany edukacyjnej).  

 Zaprojektowano chodnik umo żliwiaj ący doj ście do altany edukacyjnej od placu 

punktu. Zaprojektowano chodnik o szeroko ści 2,5m i długo ści 22,2 m. Chodnik 

nale ży wykona ć ze spadkiem poprzecznym wynosz ącym 2,0%. 

Nawierzchni ę i podbudow ę chodnika nale ży wbudowa ć w korycie wykonanym w 

gruncie rodzimym no śnym lub nasypanym z nast ępuj ących warstw: 

- warstwa ods ączaj ąca z piasku o grubo ści 10 cm, 

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowa nego mechanicznie    

0,31,5 mm o grubo ści 10 cm, 

- podsypki cementowo-piaskowej o grubo ści 5 cm, 

- nawierzchni z kostki betonowej fazowanej o grubo ści 6 cm.  

 Nawierzchni ę nale ży ograniczy ć obrze żami betonowymi o wymiarach 6x30x10cm, 

ustawionymi na podsypce cementowo-piaskowej na ława ch betonowych z oporem   

B-10.   

  

9. Ukształtowanie terenu i usytuowanie terenów ziel onych.  

 Rozpatrywany teren jest terenem do ść płaskim, gdzie rz ędne kształtuj ą si ę w 

zakresie od +121,40 do 122,60 m n.p.m.   
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Główne ukształtowanie terenu nie ulegnie zmianie. R zędne posadowienia 

obiektów oraz nawierzchni utwardzonej dostosowano w  miar ę możliwo ści 

maksymalnie do rz ędnych istniej ących. Konieczne b ędzie tyko niewielka 

niwelacja terenu w zakresie ±20÷40 cm w pobli żu wiaty na odpady 

wielkogabarytowe oraz zjazdu z drogi gminnej.   

 Obecnie teren, na którym zaprojektowano punkt sele ktywnego zbierania 

odpadów komunalnych jest wykorzystywany pod infrast ruktur ę techniczn ą w 

postaci oczyszczalni ścieków, - działka nr 159/2, natomiast działka nr 16 0/4 

jest u żytkowana w sposób rolniczy, jako pole uprawne. Tere n wokół altany 

edukacyjnej zostanie obsiany traw ą. Wzdłu ż ogrodzenia punktu zaprojektowano 

ziele ń ozdobn ą.   

 

10. Ogrodzenie punktu selektywnego zbierania odpadó w komunalnych 

Wokół planowanego punktu selektywnego zbierania odp adów komunalnych na 

działkach nr 159/2 i 160/4 zaprojektowano ogrodzeni e panelowe o wys. 1,8 m 

oraz z dwiema bramami przesuwnymi. Nowe ogrodzenie wykonać z paneli 

ogrodzeniowych z elementów ocynkowanych ogniowo i l akierowanych proszkowo lub 

z powłok ą poliestrow ą, instalowanych na słupkach zabetonowanych w ziemi wraz 

z cokołem, wysoko ść ogrodzenia – około 1,80 m. Panele musz ą odznacza ć si ę 

dużą wytrzymało ści ą oraz sztywno ści ą. Na wje ździe na teren stacji 

zainstalowa ć nale ży dwie bramy z takich samych materiałów jak ogrodze nie o 

szeroko ści 3,5 m ka żda.  

 

11. Tablice przy ście żce edukacyjnej.  

    Bezpo średnio przy chodniku betonowym, w s ąsiedztwie altany edukacyjnej 

przewidziano 5 tablic edukacyjnych o wymiarach 200c m x 140 cm oraz dodatkow ą 

tablic ę informacyjn ą dot. dofinansowania z Unii Europejskiej oraz tabli cę 

informacyjn ą o rodzajach odpadów o wym. 200cm x 150 cm. Ka żda z tablic na 

dwóch słupach stalowych na podbudowie betonowej. Ta blica jednoskrzydłowa, 

otwierana do góry na siłownikach, profil aluminiowy , anodowany na srebrny 

mat. Podło że białe magnetyczne. Gablota wyposa żona w szyb ę bezpieczna 

hartowana 4 mm, zamykana na klucz, słupki stalowe. Przykładowe tablice 

pokazano na zał. nr 12). 
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12. Tereny zielone. 

 Na terenie punktu wokół ogrodzenia posadzi ć ziele ń, np. żywotnik 

zachodni globosa, żywopłot z drzewek świerkowych, Thuja occidentalis 

‘Smaragd’. Pozostały teren nale ży wyrówna ć, zagrabi ć i na tak wykonanym 

podło żu wysia ć traw ę. 

 

13. Wyposa żenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  w Świedziebni.  

Ciągnik o mocy do 120KM.  

Przykładowy ci ągnik pokazano na zał ączniku nr 3. 

Parametry ci ągnika: 

Moc (KM) 76-117 

Skrzynia biegów mechaniczna 4 stopniowa z 3 stopnio wym wzmacniaczem 

Ilo ść biegów 24/24 

Hydraulika – 
sterowanie 

mechaniczne / elektroniczne (HitchTronic) OPT 

Wyjścia hydrauliczne 8+1 

Pojemność zbiornika 
(l) 

190 

Długo ść (mm) 4 941 

Rozstaw (mm) 2 442 

 

Ładowacz czołowy  (przykładowy pokazano na zał. nr 4) 

Ładowacz czołowy to maszyna rolnicza, która jest mo ntowana do ramy 

ci ągnika. Idealnie ulokowane poło żenie środka ci ężkości wpływa na zmniejszon ą 

amortyzacj ę ci ągnika. Optymalne k ąty nabierania i wysypu zapewniaj ą sprawno ść 

pracy ładowacza, który posiada ramk ę stabilizuj ącą prac ę. Ud źwig 1300/1600. 

Łatwe i szybkie podł ączenie przewodów hydraulicznych. Mocowanie do ci ągnika 

za pomoc ą sworzni. Amortyzator antywstrz ąsowy niweluje wstrz ąsy co wpływa na 

komfortowe u żytkowanie. Sterowanie ładowaczem odbywa si ę za pomoc ą 

joysticka/rozdzielacza 3-sekcyjnego.  

Parametry:  

1 Ud źwig maksymalny [kg] 1600 

2 Wysoko ść załadunku 3980 

3 Typ cylindra podnoszenia 
SCJ90/45/500  
SCJ90/45/400  
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4 Ci śnienie robocze [MPa] 16 

 Masa  

5 ładowacza [kg] 650 

6 przeciwwagi + balast [kg] 820 

 Wymiary ramy  

7 Długo ść [mm] 2700 

8 Szeroko ść [mm] 1040 

 Maksymalna pr ędkość  

9 Pr ędkość robocza [km/h] 10 

10 Prędkość transportowa [km/h] 15 

 Wyposażenia  

11 Sterowanie  Joystick 
 

Łyżka do materiałów sypkich  – (przykład pokazano na zał. nr 4) 

Parametry: 

Typ J.m.  Łyżka do materiałów sypkich  

Szeroko ść mm     2200   

Pojemność m3     0,7   

Masa kg     225  

Udźwig  kg     1150   
 

Przyczepa hakowa  - (przykład pokazano na zał. nr 5) 

Dobrano przyczep ę o parametrach: 

Dopuszczalna masa całkowita:  15000  [kg]  

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna 
masa całkowita  

15000  [kg]  

Ładowność*:  12130*  [kg]  

Masa własna przyczepy hakowej:  2870  [kg]  

Długo ść bez kontenera:  5940  [mm]  

Długo ść z najkrótszym/najdłu ższym 
kontenerem  

6415/6782  [mm]  

Szeroko ść bez kontenera:  2360  [mm]  

Szeroko ść z kontenerem (min/max):  2360/2550  [mm]  

Wymiary przył ączenia kontenera:    

Wysokość haka:  1450/1570  [mm]  

Rozstaw rolek:  1070  [mm]  

Dopuszczalne wymiary przył ączenia 
kontenera    

Długo ść (min/max):  4100/5050  [mm]  

Szeroko ść całkowita:  max 2550  [mm]  
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Wysokość całkowita:  max 2000  [mm]  

Wysokość pojazdu bez kontenera:  2512  [mm]  

Wysokość rolek prowadz ących kontener:  900 [mm]  

Maksymalny k ąt wywrotu 
kontenera/zapotrzebowanie oleju/ci śnienie 
oleju:  

46/15/200  [̊ /l/bar]  

Rozstaw kół:  1830  [mm]  

Zawieszenie:  
tandem z 
wahaczami 
podłu żnymi  

 

Obci ążenie oka dyszla  2000  [kg]  

Rozmiar ogumienia:  500/50-17   

Prędkość konstrukcyjna:  40 [km/h]  

Minimalne zapotrzebowanie mocy ci ągnika:  78/57,3  [KM/kW]  
 

Wyposażenie standardowe: 

- Rama podwozia spawana z prostok ątnych zamkni ętych profili ze stali 

konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymało ści. 

- Zawieszenie tandem z 2 wahaczami podłu żnymi, z półosiami sztywnymi 

wyposażonymi w hamulce b ębnowe o wymiarach Ø300×135. 

- Dyszel sztywny zintegrowany z ram ą do ł ączenia z zaczepami ci ągnika        

(hitch, piton fix, transportowy). 

- Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do ł ączenia z zaczepami ci ągnika -

hitch, piton fix. 

- Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinaj ącym zaworem kulowym (układ 

zasilania podpory wymaga stałego lub sporadycznego użycia jednego wyj ścia 

hydr z ci ągnika). 

- Postojowy hamulec r ęczny z korb ą. 

- Instalacja hydrauliczna blokady wahaczy. 

- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa. 

- R ęcznie wysuwany zderzak tylny z mo żliwo ści ą blokady w dwóch poło żeniach (w 

zale żności od długo ści przewo żonego kontenera). 

- Instalacja o świetlenia 12V bez bocznych świateł obrysowych. 

- Tylne lampy o świetleniowe z kratkami zabezpieczaj ącymi przed uszkodzeniem. 

- Błotniki nad kołami metalowe. 

- Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kiesz eniach. 

- Instalacja hydrauliczna wywrotu z r ęcznym przeł ączeniem hakowiec/wywrotka. 
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- Przyczepa wymaga ci ągnika z trzema parami wyj ść hydrauliki zewn ętrznej do 

sterowania: blokad ą zawieszenia, ram ą wychyln ą, ram ą haka. 

- System lakierniczy o wysokiej odporno ści antykorozyjnej z zastosowaniem 

materiałów malarskich. 

- Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000.  

 

Zamiatarka  – (przykład pokazano na zał. nr 6) 

Dobrano zamiatark ę o parametrach technicznych: 

- Szeroko ść robocza 2500 mm, 

- Kąt skr ętu 30°, 

- Sposób mocowania na no śniku płyta komunalna standard DIN 76060 TYP A, 

- Napęd szczotki hydraulicznej, 

- Dwa wtyki jednej sekcji rozdzielacza hydraulicznego  standard, 

- Maksymalne ci śnienie robocze oleju dla pracy ci ągłej 16 MPa, 

- Zalecana pr ędkość obrotowa walca zamiataj ącego 200 obr./min, 

- Zalecana pr ędkość zamiatania 8 km/h, 

- Wydajno ść powierzchni dla zalecanej pr ędkości 17240 m 2/h, 

- Zasilanie elektryczne 24 lub 12 V, 

- Ciężar maszyny 420 kg.    

 

Przyczepa dwuosiowa lekka  – (przykład pokazano na zał. nr 7) 

 Dobrano przyczep ę o wymiarach 330 x 150 x 35 cm. Do wykonania 

przyczepy zastosowano blach ę DX51D+Z275, której grubo ść powłoki cynku wynosi 

275g/m 2 (klasa A). Konstrukcja przyczepy jest skr ęcana, co znacznie ułatwia 

wymianę elementów uszkodzonych podczas eksploatacji. Zasto sowano śruby klasy 

8.8. Specjalny system osi o sze ściok ątnych profilach pozwala na bardzo mi ękką 

amortyzacj ę, poprawia komfort i bezpiecze ństwo jazdy.    

Wyposażenie standardowe: 

- dyszel gi ęty z blachy ocynkowanej, 

- zaczep kulowy 750kg – homologowany, 

- rama przyczepy z blachy ocynkowanej o grubo ści 2,5 mm, 

- burty przyczepy H-350mm, blacha ocynkowana o grubo ści 1,25 mm, 

- burty przód/tył otwierane, 

- opończe (uchwyt linki stela ża), 
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- błotniki z polietylenu, 

- podłoga wykonana ze sklejki antypo ślizgowej, wodoodpornej o grubo ści 

9mm, 

- koła 155/70 R13 – koło podporowe, 

- oś skr ętna niehamowana, 

- instalacja elektryczna 12V (zgodnie z przepisami ru chu drogowego), 

- wtyczka 7-pinowa.   

Wyposażenie dodatkowe: 

- uchwyty spinania ładunku, 

- koło zapasowe, 

- oś z ło żyskami kompakt (o zwi ększonej wytrzymało ści).  

 

Wózek paletowy r ęczny  - (przykład pokazano na zał. nr 8) 

 Dobrano model wózka paletowego o ud źwigu 2500 kg wyposa żony w gumowe 

koła przy dyszlu oraz system Easy Start/Stop.  

Parametry: 

- Udźwig nominalny: 2500 kg  

- Długo ść wideł: 1150 mm  

- Rolki przy widłach: podwójne rolki poliuretanowe  

- Koła przy dyszlu: guma  

- Szeroko ść zew. wideł: 550 mm  

- Wys. podnoszenia:200 mm  

 

Wózek transportowy dwukołowy taczkowy magazynowy r ęczny składany  - (przykład 

pokazano na zał. nr 9) 

 Dobrano wózek magazynowy przeznaczony do przewo żenia ci ężkich i 

niewygodnych ładunków o maksymalnej wadze do 70 kg .  Posiada profilowan ą 

platform ę transportow ą o wymiarach 43,5 x 26 cm.  

Wykonany został z wysokogatunkowego, bardzo wytrzymałego ale lekkiego  metalu. 

Wyposażony jest w ło żyskowane koła co znacznie ułatwia poruszanie si ę. 

Wymiary po rozło żeniu to 99 x 44 x 41 cm. Zastosowany specjalny mech anizm 

pozwala na samoczynne składanie si ę kół wraz ze składaniem platformy dolnej. 

Posiada wygodn ą mi ękko wyko ńczon ą, wysuwan ą r ączk ę wyposa żoną w mechanizm 

blokuj ący. Waga całego wózka nie przekracza 4.6 kg.   
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Charakterystyka produktu:  

• przeznaczony do przewo żenia ci ężkich i niewygodnych ładunków o 

maksymalnej wadze do 70 kg 

• Posiada profilowan ą platform ę transportow ą 

• wykonany z bardzo wytrzymałego ale lekkiego metalu 

• Wyposażony jest w ło żyskowane koła 

• posiada wygodn ą mi ękko wyko ńczon ą, wysuwan ą r ączk ę wyposa żoną w 

mechanizm blokuj ący. 

 

Wykaszarka z osprz ętem - (przykład pokazano na zał. nr 10) 

Dobrano wykaszark ę o parametrach: 

Wymiary produktu, dł. x szer. x wys.  174.4 x 63x50.1 cm   

Długo ść rury  1483 mm   

Średnica rury  24 mm   

Ciężar (bez paliwa) 4.9 kg   

Wyposażenie:  

Nóż do trawy producenta Grass 255-4   

Szelki producenta Balance 35   

Głowica żyłkowa T35 M10   

Silnik: 

Moc wyj ściowa 1 kW  

Pojemność cylindra 25.4 cm³  

Max obrotów na wałku wyj ściowym 6500 rpm   

Prędkość przy maks. mocy 8500 rpm   

Prędkość biegu jałowego 3000 rpm   

Prędkość uruchamiania sprz ęgła 4000 rpm   

Moment obrotowy, maks. 1.2 Nm   

Moment obrotowy, maks. at rpm 6000 rpm   

Pojemność zbiornika paliwa 0.51 l   

Zużycie paliwa 600 g/kWh   

Gwint wałka wyj ściowego M10x1.25 Lefthanded   

Świeca zapłonowa NGK BPMR8Y   

Przerwa mi ędzy elektrodami 0.65 mm   
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Rębak tarczowy  - (przykład pokazano na zał. nr 11) 

Dobrano r ębak tarczowy charakteryzuj ący si ę du żą wytrzymało ści ą 

oraz żywotno ści ą. Tarcza r ębaka wyposa żona jest w 4 obustronnie 

ostrzone no że co zapewnia du żą wydajno ść maszyny. Nap ęd przenoszony 

jest z ci ągnika po przez wałek odbioru mocy (WOM). Dodatkowym  atutem 

jest uniwersalny trzypunktowy układ zawieszenia (TU Z) pasuj ący do 

wszystkich ci ągników. Masywna tarcza umo żliwia nam rozdrabnianie 

gał ęzi o średnicy 15 cm (do 25 cm z odrostami). 

Napęd przenoszony jest po przez wałek odbioru mocy (WOM ). Minimalne 

wymagane obroty wałka to 540 obr./min. 

Tarcza wyposa żona jest w 4 no że. No że wykonane s ą ze stali 

narz ędziowej. Uzyskana zr ębka posiada wymiary 20 - 60 mm. 

Dodatkowo tarcza posiada w łopaty oraz łamaki. Dzi ęki czemu zr ębka 

efektywniej przekazywana jest do leja wyrzutowego. 

Obrotowy lej wyrzutowy umo żliwia skierowanie strumienia w dowolnym 

kierunku. 

Dane techniczne: 

- Wielko ść rozdrabnianego materiału: 15cm średnicy (maksymalnie 25cm 

z odrostami). 

- Układ nap ędowy: Nap ęd z silnika ci ągnika przekazywany przez WOM. 

- Minimalna moc ci ągnika: 30 KM. 

- Rozmiar wirnika: 76 cm. 

- Ilo ść no ży tn ących: 4 + 1 przeciwostrze. 

- Typ no ża: hartowana stal narz ędziowa CR12. 

- Waga wirnika: 79 kg. 

- Mechanizm podawania materiału: obsługa r ęczna. 

- System mocowania: Trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ). 

- Wymiary (przy zło żonym leju wsadowym):  

  127 cm D x 132 cm S x 188 cm W. 

- Lej wsadowy: 50 x 50cm. 

- Zakres obrotu rury wyrzucaj ącej: 360°. 

- Wysoko ść rury wyrzucaj ącej: 188cm. 

- Znamionowe obroty na minut ę/Obroty znamionowe: 540-1000. 

- Waga r ębaka: 390 kg. 
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Waga towarowa do 300 kg  - (przykład pokazano na zał. nr 13) 

Dobrano wag ę magazynow ą 300kg z dokładno ści ą do 0.05kg (50g)  

Wielko ść platformy 50 x 40 cm + WSPORNIK NA NIESTABILNE PRZ EDMIOTY NP: WORKI 

Waga z akumulatorem o 6V mocy. 

Parametry wagi: 

- No śność 300KG 

- Dokładno ść 50g 

- Minimalna masa wa żonego towaru 50g 

- 7 pami ęci słu żących do zapami ętywania najcz ęściej wybieranych cen 

funkcja tary 

- 3 wy świetlacze LCD 

- Wbudowany Akumulator 6V (wytrzymuje 60 godzin ci ągłej pracy) ładowarka z 

kablem sieciowym w zestawie 

- Temperatura pracy od -10 do +40 

- Automatyczne przej ście w stan oczekiwania 

- sygnalizacja d źwiękowa klawiatury 

- Szalka wagi ze stali nierdzewnej 

- Klawiatura wodoszczelna 

- Waga nie posiada legalizacji nie mo że słu żyć do rozlicze ń handlowych 

- Masa wagi wraz z opakowaniem - 14 kg 

- Wymiary wagi: Platforma 50 x 40 cm 

- Wysoko ść wagi - 70cm  

 

Kosz paletowy z siatki - 2 szt.  - (przykład pokazano na zał. nr 16) 

 Dobrano kosz wykonany z mocnych rur stalowych. Kos z przystosowany do 

użytku na paletach. Po opró żnieniu kosz nadaje si ę do sztaplowania. Na jednym 

z dłu ższych boków znajduje si ę furtka, która zapewnia łatwy dost ęp do 

zawarto ści. Ułatwia załadunek i rozładunek towarów. 

Parametry: 

Wysokość: 1020 mm  

Szeroko ść: 820 mm  

Długo ść: 1220 mm  

Rozmiar oczka siatki:  120x65 mm  
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Nośność: 800 kg  

Wysokość wewnętrzna: 1000 mm  

Szeroko ść wewnętrzna:  740 mm  

Długo ść wewnętrzna: 1150 mm  

Materiał: Drut stalowy 

Sztaplowane: Tak  

Waga: 26,5 kg  

Montaż: Do monta żu  

Gwarancja: 3 lata 

 

Regały półkowe 3 szt.  - (przykład pokazano na zał. nr 17) 

 Dobrano regały  o  stabilnej konstrukcji skr ęcanej. Półki wykonane 

zostały z gładkiej płyty w klasie higieny E1. Ka żda półka od spodu została 

wzmocniona stalow ą poprzeczk ę,  która zapewnia nawet 200 kg ud źwigu bez 

wyginania i deformacji elementów. Dodatkowe wzmocni enia nóg z pomoc ą 

kątowników wzmacniaj ą konstrukcj ę i zwi ększaj ą jej stabilno ść.  

Dane techniczne: 

Wysokość:  180 cm  

Szeroko ść:  90 cm  

Głębokość:  45 cm  

Ilo ść półek:  5 

Nośność półki:  200 kg  

Wykończenie:  ocynk  

Rodzaj półki:  płyta MDF  

Sposób monta żu:  skr ęcany  

Grubość nogi:  0,8 mm  

Grubość blachy półki:  0,8 mm  
 

Namiot ekspresowy o wym. 6x3m dla 32 osób siedz ących (36 stoj ących)  - 

(przykład pokazano na zał. nr 18) 

Dobrano namiot o wymiarach 3x6 m dla 32 osób siedz ących (36 stoj ących),  

• aluminium 2,5 mm grubo ść ścianki  

• przekrój o śmiok ątny  40 mm - 

• wzmacniane szable  
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• ł ączniki aluminiowe  

• przyciski easy hold – super łatwy monta ż i składanie  

• tkanina poliestrowa 500 DTEX /220 GR/Dach - 250 Dte x / Ściany  

• certyfikaty na trudnopalno ść i wodoodporno ść  

waga 60 kg, 

wymiary do transportu 72x42x158 cm, 

 

Kontener KP7 zakryty z 6-oma otworami wrzutowymi po j. 7m 3 – 3 szt.  - 

(przykład pokazano na zał. nr 19) 

Dobrano zakryty kontener hakowy o pojemno ści około 7m 3    

Parametry: 

- Wymiary wewn ętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1000 mm (dł. x szer. x w ys.) + wys. 

daszku  

- Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy p ręt Ø 30 mm, gat. St355  

- Szkielet profil zamkni ęty: 100x50x3 mm St235  

- Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR  

- Rolki zewn ętrzne Ø 159 L-150  

- Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm  

- Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235  

- O żebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235  

- Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasac h, ka żdy wyposa żony w 

smarowniczk ę zamykane lewa, prawa strona niezale żnie lub uchylna klapa  

- Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów  

- Kontener obsługiwany przez urz ądzenia typu hakowe i/lub bramowe  

- Kontenery w cało ści spawany spoin ą ci ągł ą 

 

Kontener KP7 odkryty poj. 7m 3 – 3 szt.  - (przykład pokazano na zał. nr 20) 

 Dobrano odkryty kontener hakowy o pojemno ści ok. 7m 3  

Parametry: 

- Wymiary wewn ętrzne: 3500 mm x 1700 mm x 1150 mm (długo ść x szeroko ść x 

wysoko ść).  

- Hakowy system załadunku: 1200 mm, hak zaczepowy p ręt Ø 30 mm, gat. St355.  

- Szkielet profil zamkni ęty: 100x50x3 mm St235. 

- Płozy ceownik UPN 160 mm St235JR.  

- Rolki zewn ętrzne Ø 159 L-150.  
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- Rozstaw rolek: 1460 mm, rozstaw płóz: 1020 mm.  

- Blacha: podłoga ≠ 3 mm, ściany ≠ 3 mm w gat. St235.  

- O żebrowanie pionowe ceownik 80x50x3 mm, gat. St235.  

- Wrota dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasac h, ka żdy wyposa żony w 

smarowniczk ę zamykane lewa, prawa strona niezale żnie lub uchylna klapa.  

- Haczyki do plandek lub siatki po obwodzie kontene ra poni żej górnej 

kraw ędzi.  

- Kolor wg podstawowej palety RAL, gr. powłoki 120 mikronów  

- Kontener obsługiwany przez urz ądzenia typu hakowe i/lub bramowe  

- Kontenery w cało ści spawany spoin ą ci ągł ą. 

 

Pojemnik na odpady poj. 1,1 m 3 – 12 szt. - (przykład pokazano na zał. nr 21)  

• wykonany z polietylenu niskoci śnieniowego wysokiej g ęsto ści  

• wysoce odporny na udary mechaniczne i zmiany temper atury 

• wyposażony w 4 kółka jezdne 

• dost ępny w ró żnych kolorach 

• pojemno ść 1100 L 

• pojemnik na odpady PE-1100 posiada certyfikaty: EN 840, RAL GZ 951/1 

Parametry: 

Pojemność (l)  1100  

Wysokość (cm)  147 

Szeroko ść (cm)  136 

Głębokość (cm)  107 

Obci ążenie nominalne 
(kg)  

510 

 

Pojemnik na odpady 240 l – 8 szt.  - (przykład pokazano na zał. nr 22)  

• wykonany z polietylenu niskoci śnieniowego wysokiej g ęsto ści  

• dost ępne kolory: GRAFIT, ZIELONY, NIEBIESKI 

• odporny na udary mechaniczne 

• wyposażony w kółka jezdne 

• przystosowany do mechanicznego opró żniania przez śmieciarki z uchwytem 

grzebieniowym 

• posiada certyfikaty: EN 840; RAL GZ 951/1 

Parametry: 
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Pojemność (l)  240 

Wysokość (cm)  110 

Szeroko ść (cm)  58 

Głębokość (cm)  74 

Obci ążenie nominalne 
(kg)  

110 

 

Pojemnik na akumulatory 500 l  - (przykład pokazano na zał. nr 23)  

• wykonany ze wzmocnionego polietylenu  

• masywna konstrukcja umo żliwia wielowarstwowe składowanie 

• pojemno ść 500 l 

• pojemnik wyposa żony w zamkni ęcie przystosowane do zało żenia kłódki 

• przystosowany do przewo żenia za pomoc ą wózka paletowego / wózka 

widłowego 

Parametry: 

Pojemność (l) 500 

Wysokość (cm) 80 

Szeroko ść (cm) 120 

Głębokość (cm) 80 

 

Pojemnik na niebezpieczne odpady ( świetlówki) długo ść 1,5m  - (przykład 

pokazano na zał. nr 24)  

• pojemnik na świetlówki w bezpieczny sposób umo żliwia składowanie i 

transport lamp wyładowczych i świetlówek  

• przystosowany jest do załadunku wózkami widłowymi 

• każdy pojemnik do składowania zu żytych świetlówek posiada naklejki 

informuj ące o jego zawarto ści 

• przeznaczony jest do składowania w kilku warstwach jeden na drugim 

• puste pojemniki na świetlówki mo żna przechowywa ć jeden w drugim 

oszcz ędzaj ąc tym samym miejsce w magazynie 

• pokrywa wyposa żona jest w klamry zabezpieczaj ące przed niepowołanym 

otwarciem   

• pojemniki s ą wytrzymałe co gwarantuje długotrwałe ich u żytkowanie 

• zużyte pojemniki w cało ści podlegaj ą procesowi recyklingu 
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Parametry:  

Wysokość (cm)  50 

Długo ść (cm)  154 

Głębokość (cm)  51 

 

Pojemniki na baterie i przeterminowane leki 60 l – 8 szt.  - (przykład 

pokazano na zał. nr 25)  

• wykonany z polipropylenu odpornego na elektrolity i  kwasy  

• pojemno ść 60l 

• pojemnik posiada boczne uchwyty / r ączki do wygodnego i bezpiecznego 

przenoszenia w inne miejsce 

• w pokrywie znajduje si ę otwór wrzutowy 

• idealny do zbiórki baterii w pomieszczeniach wewn ętrznych 

• pojemnik posiada certyfikat UN 

Parametry: 

Pojemność (l)  60 

Wysokość (cm)  64,5  

Średnica górna (cm)  39 

Średnica dolna (cm)  32 

Średnica otworu wrzutowego (cm)  7,5  
 

Beczka na odpady niebezpieczne – 8 szt.  - (przykład pokazano na zał. nr 26)  

-  szczelne beczki wykonane z przyjaznego dla środowiska polietylenu 

niskoci śnieniowego  

-  tworzywo zastosowane do produkcji beczek jest ni ezwykle odporne na udary 

mechaniczne  

-  beczka PE120 jest odporna na mróz i promieniowan ie UV  

-  pojemno ść 120L  

-  beczka PE120 wyposa żona jest w wieko z uszczelk ą oraz stalowy, solidny 

pier ście ń zaciskowy 

-  konstrukcja i zastosowane tworzywo umo żliwia przechowywanie odpadów 

niebezpiecznych 

-  neutralne pod wzgl ędem zapachu i smaku tworzywo doskonale nadaje si ę do 

przechowywania produktów spo żywczych 
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-  pokrywa beczki posiada odpowiednie wyprofilowani a ułatwiaj ące składowanie 

beczek jedna na drugiej  

-  doskonała forma korpusu beczki pozwala na całkow ite i bezproblemowe 

opró żnienie jej z zawarto ści  

-  łatwe w utrzymaniu czysto ści  

-  beczki PE120 wyposa żone s ą w mocne i wygodne uchwyty  

-  beczki posiadaj ą mi ędzynarodowy certyfikat UN-X 

Parametry: 

Pojemność (l) 120 

Wysokość zamkni ętej (cm) 80 

Średnica korpusu (cm) 50 

Średnica otworu (cm) 38,5 

 

Wanna wychwytowa z krat ą o wym. (dł. x gł. x wys.) 1320 x 1320 x 185mm – 2 

szt.  - (przykład pokazano na zał. nr 27)  

• dobrano plastikowe wanny wychwytowe wykonane z odpo rnego na uderzenia 

polietylenu,  

• materiał doskonale znosi uderzenia i nieostro żne obchodzenie si ę z 

wanną, 

• odporno ść materiału na temperatury jest praktycznie niezmien na od 

mrozów po wysokie temperatury, 

• górna kraw ędź wanny posiada wgł ębienie na całym obwodzie, w którym 

umieszcza si ę kraty no śne, 

• kraty no śne s ą metalowe z powierzchni ą ocynkowan ą ogniowo, 

• wanna nieprzepuszcza płynów. 

 

Naklejki na pojemniki  - (przykład pokazano na zał. nr 28) 

Jednym z najprostszych i najlepszych metod znakowan ia 

poszczególnych koszy i ich przeznaczenia s ą naklejki na pojemniki. S ą 

one jasn ą informacj ą dla odbiorców, jakie śmieci mog ą wrzuca ć do 

poszczególnych artykułów. 

Przyj ęto naklejki:  

- ostrzegawcze (np. przed odpadami medycznymi lub n iebezpiecznymi), 

- informacyjne (np. na szkło, plastik, metale i inn e). 
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Naklejki wykonane z  folii samoprzylepnej. Nadruk j est czytelny i 

trwały przez cały okres u żytkowania.  

Farby stosowane do nadruku s ą odporne na promieniowanie UV.  

 

Minitoring CCTV  - (przykład pokazano na zał. nr 29)  

Dobrano przykładowy zestaw do monitoringu: rejestra tor + Kamera 4x + 

Dysk twardy 1TB + akcesoria z dodatkowym okablowani em. 

Zestaw zawiera:  

• Rejestrator (1szt.) 

• Kamera (4szt.) 

• Dysk twardy 1TB (1szt.) 

• Przewód do kamery z zasilaniem (20m) 

• Rozgał ęźnik zasilania (1szt) 

• Zasilacz do kamery  (1szt) 

• Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" (1szt.) 

• Komplet zł ączy sygnałowych oraz zasilaj ących  

Główne cechy:  

• Kompletny zestaw Rejestrator z 4 kamerami Full HD 

• Wysoka jako ść obrazu 2704 x 1950 pikseli 5MPx 

• Kamera z mo żliwo ści ą monta żu zewn ątrz / wewn ątrz 

• Widoczno ść w nocy nawet do 40 metrów 

• Kamera dzie ń/noc ICR 

• Detekcja ruchu 

• Funkcja nadpisywania 

• Dysk twardy o du żej pojemno ści 

• Podgl ąd przez internet na komputerze, komórce, tablecie 

• Obsługa P2P(chmura) - funkcja pozwalaj ąca na zdalny dost ęp bez 

przekierowania portów i publicznego adresu IP 

• Oprogramowanie w komplecie 

• Polska instrukcja obsługi, konfiguracji oraz monta żu 

Rejestrator 4 kanałowy:  

• Wejścia Video: 4 x BNC 

• Wyjścia Video: 1 x HDMI 4K, 1 x VGA 
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• Wejścia/wyj ścia audio: tak 

• Kompresja wideo: H.264 

• Rozdzielczo ść AHD-H, AHD-M 

• Menu OSD w j ęzyku polskim 

• Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet 10/100 Base-T (RJ- 45) 

• Dysk 1TB 

• 2 wej ścia USB 2.0 

• Podgl ąd obrazu: 

Urz ądzenia mobilne z systemami: Android, iOS 

Przegl ądarki internetowe: IE 

• Nowoczesna obudowa 

• Wbudowany web server, obsługa przez CMS lub klienta  mobilnego 

4x Kamera Tubowa 5MPx IR 40m: 

• Przetwornik 1/2.5" 5Mpx PS CMOS 

• Rozdzielczo ść 2704×1950@20kl/s 

• Kamera 4w1: HDCVI/AHD/TVI/ANALOG 

• Mechaniczny filtr podczerwieni 

• Funkcje AGC, AWB, AES 

• Cyfrowa redukcja szumów DNR 

• Poszerzona dynamika obrazu D-WDR 

• Menu ekranowe OSD 

• Obiektyw stało-ogniskowy 3.6mm 

• Promiennik podczerwieni o zasi ęgu do 40m 

• Obudowa zewn ętrzna IP66 

• Temperatura pracy -20°C ~ +60°C 

• Przeł ącznik zmiany systemu 

• Zasilanie 12V DC(+/- 10%) 

 

Wyposażenie kontenera socjalno-biurowego  (przykład pokazano na zał. nr 30): 

- Biurko prostok ątne o stela żu metalowym blat 1 szt.: długo ść min [cm]: 

150 gł ębokość min. 60 cm, stela ż metalowy biurka lakierowany proszkowo, 

wyposażone w kontenerek podbiurkowy z 3 szufladami. 

- Fotel obrotowy, biurowy 1 szt.: wytrzymało ść: min. 120 kg, podstawa 5 

ramienna, fotel obrotowy mi ękkie tapicerowane siedzisko , tkanina 
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przepuszczaj ącą powietrze, wyposa żony w wygodne podłokietniki, funkcja 

bujania, kółka kauczukowe. 

- Krzesło biurowe, konferencyjne 2 szt.: wyposa żone w metalowy stela ż, 

obicie siedziska i oparcia wykonane z trwałego oraz  odpornego na 

ścieranie materiału, 

- Regał na dokumenty zamykany 1 szt.: wykonany z płyt y meblowej o min. 

grubo ści 18 mm, Wymiary minimalne: wysoko ść 180cm, szeroko ść: 80cm, 

gł ębokość: 35cm, liczba półek min. 5 (regulowane). 

- Wieszak na ubrania:  metalowy o stabilnej podstawie   

- Laptop 1 szt. 

Procesor wielordzeniowy , umo żliwiaj ący uruchamianie aplikacji 

64-bitowych, Pami ęć RAM minimum 4 GB, Dysk twardy SSD min 120 GB + 

dysk HDD min. 500 GB.  

Klawiatura: polskie znaki zgodne z układem  „polski  programisty”, 

Oferowany komputer musi by ć w konfiguracji powszechnie dost ępnej 

na rynku. Zamawiaj ący wyklucza konfiguracj ę komputera 

wyprodukowanego na specjalne zamówienie, Zł ącze USB: sztuk minimum 

2, kabel zasilaj ący, myszka,  

-system operacyjny z licencj ą do zastosowa ń profesjonalnych, w 

wersji 64 bit lub równowa żny,  

-oprogramowanie w polskiej pełnej wersji j ęzykowej  

oprogramowanie poł ączone z systemem monitoringu z mo żliwo ści ą 

zapisu obrazu z kamer monitoringu). 

   - Drukarka laserowa 1 szt. 

Oprogramowanie: -Dedykowane producenta, Technologia  druku: -

laserowa (mono), Format druku: -A4, Podajnik papier u: Minimum 200 

arkuszy, Rozdzielczo ść w czerni: Minimum 600 x 600 dpi, 

Zł ącza min.:  

-USB 2.0/3.0, RJ45/LAN, Materiały eksploatacyjne -1  Toner, 

Przewody USB min. 1,5mb, Przewód LAN min. 1,5mb, Dr uk dwustronny –

TAK. 
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13. Tereny i obiekty podlegaj ące ochronie (dane informuj ące, czy działka lub 

teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany , s ą wpisane do rejestru 

zabytków oraz czy podlegaj ą ochronie na podstawie ustale ń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego).    

 

 Planowana inwestycja poło żona jest poza obszarami podlegaj ącymi 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 200 4r o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pó źń. zm.). 

 Na gruntach rolnych, na których prowadzone b ędą prace nie wyst ępuj ą 

siedliska chronionych gatunków ptaków.  

  W rejonie planowanej inwestycji nie wyst ępuj ą strefy ochronne uj ęć 

wód i obszary ochronne zbiorników wód śródl ądowych. W pobli żu 

planowanego przedsi ęwzi ęcia nie wyst ępuje krajobraz  maj ący znaczenie 

historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W pobli żu planowanej 

inwestycji nie wyst ępuj ą uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.  

 Planowana inwestycja jest zlokalizowana w obszarze  dorzecza Wisły. Z uwagi 

na lokalizacj ę i charakter przedsi ęwzi ęcia stwierdza si ę, że jej realizacja 

nie wpływa na ryzyko nie osi ągni ęcia celów środowiskowych zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – rozporz ądzenia Rady 

Ministrów z 18 pa ździernika 2016r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm. ) 

 

14. Informacja i dane o charakterze i cechach istni ej ących i przewidywanych   

zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgo dnym z przepisami 

odr ębnymi.  

  Prawdopodobie ństwo negatywnego oddziaływania przedsi ęwzi ęcia na 

środowisko i zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwe stycji b ędzie 

znikome, b ędzie miało zasi ęg lokalny, zwi ązany tylko z okresem budowy 

i ograniczy si ę do terenu na którym b ędzie realizowane 

przedsi ęwzi ęcie. Ponadto nie zachodzi konieczno ść wycinki drzew, 

jednak że planuje si ę zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew 

znajduj ących si ę w zasi ęgu oddziaływania przedsi ęwzi ęcia. Z uwagi na 

rodzaj i charakter przedsi ęwzi ęcia, nie przewiduje si ę kumulacji 

negatywnych oddziaływa ń zwi ązanych z realizacj ą i eksploatacj ą 

inwestycji. Nie stwierdzono ryzyka wyst ąpienia negatywnego 
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oddziaływania planowanego zadania na środowisko, w zwi ązku z 

powyższym nie istnieje konieczno ść przeprowadzenia oceny 

oddziaływania i sporz ądzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

  Z uwagi na rodzaj i skal ę przedsi ęwzi ęcia, oddziaływania b ędą miały 

zasi ęg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływa ń) i nie spowoduj ą 

istotnych zmian w środowisku, jak równie ż nie powinny wpłyn ąć negatywnie na 

istniej ące walory krajobrazowe.  

 

15. Dane okre ślaj ące wpływ eksploatacji górniczej na działk ę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajduj ącego si ę w granicach terenu górniczego.  

  Planowane przedsi ęwzi ęcie nie znajduje si ę w granicach terenu 

górniczego.   

 

16. Dane geotechniczne. 

 Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przyszł ej inwestycji 

stwierdzono wyst ępowanie gruntów no śnych. Zgodnie z Rozporz ądzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morsk iej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych  warunków 

posadawiania obiektów budowlanych ze wzgl ędu na proste warunki 

gruntowo – wodne panuj ące na badanym obszarze oraz charakter 

projektowanego obiektu inwestycj ę proponuje si ę zaliczy ć do I 

kategorii geotechnicznej.  

 

17. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 Wszystkie zastosowane materiały b ędą posiadały atesty dopuszczaj ące 

oraz b ędą spełniały odpowiednie normy. Wykorzystane materiał y oraz 

prowadzone prace, nie b ędą miały żadnego niekorzystnego oddziaływania 

na środowisko oraz na zdrowie ludzi.  
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         Projektował :      Sprawdził:      
  
 
       
Bran ża 
architektoniczna: 
 
 
 
 
 
 
Bran ża sanitarna: 
 
 
 
 
 
 
Branża elektryczna: 
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     Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  

 

Przewidywany rodzaj robót oraz rodzaj obiektów budo wlanych nie stwarza 

uci ążliwo ści na tereny przyległe. Obszar oddziaływania i ogra niczonego 

użytkowania przedmiotowej inwestycji ogranicza si ę do działek, na których 

inwestycja została zaprojektowana., zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz.  1202). Wg definicji 

obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odr ębnych, wprowadzaj ących zwi ązane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zab udowy, tego terenu.   

 

Lokalizacja obiektów została ustalona maj ąc na wzgl ędzie przepisy: 

- Rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w s prawie 

przedsi ęwzi ęć mogących znacz ąco oddziaływa ć na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz. 1397) zgodnie z którym, punkt selektywnego zbi erania odpadów 

komunalnych nie kwalifikuje si ę do przedsi ęwzi ęć mogących potencjalnie 

znacz ąco oddziaływa ć na środowisko. 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U . z 2018 r., poz. 1202, 

z pó źniejszymi zmianami), 

- Normy PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwar te dla przewodów 

wodoci ągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne Wykona nia, 

- Rozporz ądzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  roku w sprawie 

bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. 
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

 

- do projektu zagospodarowania terenu budowy punktu s elektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w Świedziebni. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów. 

 

 Kolejno ści realizacji robót dla poszczególnych obiektów: 

- oznakowanie zadania, 

- roboty przygotowawcze i porz ądkowe, 

- roboty ziemne, 

- roboty ogólnobudowlane, 

- roboty sanitarne,  

- roboty elektryczne, 

- roboty drogowe, 

- roboty budowlane monta żowe i ko ńcowe, 

- uporz ądkowanie terenu, 

- zdj ęcie oznakowania. 

 Szczegółow ą kolejno ść realizacji robót ustali Wykonawca po zapoznaniu si ę z 

dokumentacj ą projektow ą i rozpoznaniu terenu. 

 

 Roboty budowlane dla projektowanej inwestycji obej mują: 

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – rozbiórka u twardzenia z kostki 

betonowej, rozbiórka istniej ącej nawierzchni betonowej, demonta ż ogrodzenia, 

zdj ęcie wierzchniej warstwy humusu, wykonanie koryta po d nawierzchni ę 

utwardzon ą, 

-  roboty ziemne – wykonanie wykopów fundamentowych  pod obiekty PSZOK i 

wykopów pod infrastruktur ę sanitarn ą i elektroenergetyczn ą,  

- roboty budowlane - przygotowawcze, konstrukcyjne i wyko ńczeniowe 

poszczególnych obiektów punktu 

- roboty instalacyjne zewn ętrzne – wykonanie: przył ącza wodoci ągowego, 

przył ącza kanalizacji sanitarnej, przył ącza kablowego i o świetlenia 

zewnętrznego    
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- roboty elektryczne – monta ż zł ącza kablowo-pomiarowego, monta ż kabli 

zasilaj ących, monta ż słupów o świetleniowych, ochrona kabli 

elektroenergetycznych, wykonanie wewn ętrznych instalacji elektrycznych, próby 

i badania kontrolne, 

- roboty drogowe – przygotowanie podło ża pod kraw ężniki i podbudowy, monta ż 

kraw ężników, uło żenie podbudowy, wykonanie nawierzchni utwardzonej, 

- roboty wyko ńczeniowe i porz ądkowe – monta ż ogrodzenia z bramami, 

ukształtowanie terenu i wykonanie terenów zielonych , uporz ądkowanie terenu po 

zako ńczeniu budowy.  

 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Na obszarze obj ętym inwestycj ą wyst ępuje nast ępuj ące uzbrojenie terenu: 

- kable energetyczne,   

- linie energetyczne napowietrzne,   

- sie ć wodoci ągowa,  

- sie ć kanalizacji sanitarnej, 

- sie ć melioracyjna. 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć zagro żenie    

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog ących stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

 

nie wyst ępuj ą. 

 

4. Zagro żenia mog ące wyst ąpi ć podczas realizacji robót 

Wykaz zagro żeń mogących wyst ąpi ć podczas realizacji robót: 

- środki transportu poziomego i pionowego (przeje żdżaj ące samochody,     

pracuj ące koparki, spycharki, zag ęszczarki), 

- inne urz ądzenia wykorzystywane w wykonawstwie: betoniarki, m ieszarki, 

piaskarki, zgrzewarki, spr ężarki, spawarki, zag ęszczarki, ubijaki itp.  

- gł ębokie wykopy – wpadni ęcie do wykopu podczas jego wykonywania, 

  zasypywania lub układania w nim deskowa ń, zbrojenia, betonowania i   

  układania uzbrojenia podziemnego, 

- osuwanie si ę skarp wykopów, 
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- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu przy  pracach wykonywanych na 

 dnie wykopu, 

- potkni ęcie si ę, po ślizgni ęcie, wypadek na płaszczy źnie, 

- transport poziomy i pionowy elementów i materiałów (uderzenia lub 

przygniecenia), 

- potr ącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprz ętu, 

- uszkodzenie ciała mog ące wyst ąpi ć podczas przenoszenia r ęcznego lub monta żu 

elementów, 

- pora żenie pr ądem elektrycznym przy zgrzewaniu, poparzenia. 

 

5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

realizacji robót niebezpiecznych.  

 Roboty niebezpieczne wyst ępuj ą jedynie podczas wykonywania spawania i 

zgrzewania elektrycznego oraz eksploatacji urz ądzeń elektrycznych jak i przy 

ich monta żu. Przeprowadzenie instrukta żu pracowników wchodzi w zakres 

obowi ązków firmy, która b ędzie wykonywała własnymi siłami w/w prace.  

 Roboty te b ędą wykonywane z uwzgl ędnieniem środków ochrony indywidualnej 

oraz pod specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nad zoru nale ży do obowi ązków 

firmy spełniaj ącej w/w zadania. 

 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzegał wszystkich 

przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy.  

W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć o zdrowie i bezpiecze ństwo 

pracy swoich pracowników i zapewni ć wła ściwe warunki pracy i warunki 

sanitarne. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt 

i odpowiedni ą odzie ż dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, or az dla 

zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego. 

 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie u rz ądzenia socjalne dla 

personelu pracuj ącego na placu budowy. 

 Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych 

powyżej s ą uwzgl ędnione przez Wykonawc ę w cenach jednostkowych Robót. 

 Wykonawca musi przestrzega ć i spełnia ć wszelkie przepisy krajowe odnosz ące 

si ę do bezpiecze ństwa i higieny pracy ł ącznie z urz ądzeniami socjalnymi. 

 W szczególno ści, zwraca si ę uwag ę Wykonawcy na wła ściwe: 
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- ochronne nakrycie głowy, 

- obuwie i odzie ż ochronn ą, 

- szalowanie wykopów, drabiny zej ściowe, i podesty robocze, 

- urz ądzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, hak i itp. 

- doj ścia na budow ę i o świetlenie, 

- sprz ęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 

- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawc y w tym stołówki umywalnie 

i toalety, 

- środki przeciwpo żarowe. 

 

 Powy ższa lista nie jest zamkni ęta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że 

wszelkie wymogi i zobowi ązania bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach i 

dla pracowników oraz warunki socjalne s ą spełnione. 

 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawc a musi podj ąć konieczne 

środki ostro żności, aby zapewni ć bezpiecze ństwo załogi i posiada ć odpowiedni 

sprz ęt monitorowania i ratunkowy. 

 W miar ę post ępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwraca ć uwag ę na 

bezpiecze ństwo wszystkich osób upowa żnionych do przebywania na budowie. 

 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budow lane" Kierownik Budowy 

winien sporz ądzi ć lub zapewni ć sporz ądzenie przed rozpocz ęciem budowy plan 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia uwzgl ędniaj ąc specyfik ę obiektu budowlanego 

i warunki prowadzenia robót. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjnych zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie . 

 

 Środki takie nie s ą konieczne, poniewa ż inwestycja nie jest 

zaprojektowana w strefach szczególnego zagro żenia dla zdrowia. 

 

 Informacj ę dotycz ącą bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia dla w/w sieci 

sanitarnych wykonano zgodnie z Ustaw ą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

art. 21a ust. 4. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pó źniejszymi zmianami).   
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                   Iława, maj 2019r.   

 

 

OŚWIADCZENIE: 

 
 

Dotyczy:  Projektu zagospodarowania terenu: 

  „Budowy punktu selektywnego zbierania odpadów kom unalnych w 

Świedziebni” 

 
 

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pó źniejszymi zmianami), o świadczam, że ww. 

projekt sporz ądzono zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
            Projektant:       Sprawdzaj ący: 

 
 
 
 
Bran ża  
architektoniczna:        
 
 
 
 
 
 
Bran ża sanitarna: 
 
 
 
 
 
 
Bran ża elektryczna: 

 
 
        


