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2. Część rysunkowa 

Lp. 
Nr  

rysunku 
Nazwa rysunku Skala 

1. 1  Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

2 -  Mapa do celów projektowych 1:500 
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3. Oświadczenie projektanta 

Słupsk, dnia 26.04.2022 rok 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 
Budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 
zagospodarowania terenu „wagi samochodowej wraz z utwardzeniem terenu na terenie 
oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej 14 w Ustce” (działka numer 986/1, obręb 

ewidencyjny Ustka, Miasto Ustka) dla potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień 
opracowania. 
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Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Konstrukcja 
mgr inż.  
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4. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Wizja lokalna, 

• Pomiary, 

• Dokumentacja fotograficzna, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

5. Przedmiot oraz cel opracowania 

Projektowana waga samochodowa wraz z terenem utwardzonym niezbędnym do jej obsługi, 
stanowić będzie jeden z elementów zagospodarowania działki oznaczonej numerem 
geodezyjnym 986/1 w obrębie ewidencyjnym Ustka i wchodzić w skład kompleksu zabudowań 
oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej 14 w Ustce. Usytuowana w północno – wschodniej 
części działki, wzdłuż wschodniej granicy działki, przy drodze pożarowej.  

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

Projektowana waga samochodowa wraz terenem utwardzonym znajduje się na obszarze, dla 
którego nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W związku 
z powyższym w dniu 18 marca 2022 roku, na wniosek inwestora, została wydana przez 
Burmistrza Miasta Ustka decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego numer 1/2022 (pismo 

numer GP.6733.1.2022), stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania. 

7. Stan istniejący 

Działka o numerze ewidencyjnym 986/1, będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana 
jest w obrębie ewidencyjnym Ustka na terenie Miasta Ustka.  

W chwili obecnej działka jest zabudowana wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną do 
obsługi oczyszczalni ścieków. Teren pod planowaną inwestycję jest niezabudowany. 
Bezpośrednio pod terenem przeznaczonym pod zainwestowanie nie przebiegają sieci lub 
instalacje. 

7.1 Warunki geotechniczne 

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w styczniu 2022r przez firmę MK 
GEOLOGIA z siedzibą w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1 pok. 218, stwierdzono, iż do 
głębokości 1,5 m zalegają niekontrolowane nasypy wykształcone w postaci utworów 
piaszczystych wymieszanych z glebą, kamieniami, żwirem oraz gruzem ceglanym. Poniżej 
nawiercono grunty piaszczyste: piaski średnie zaglinione przechodzące w piaski drobne. 

Spągu utworów niespoistych nie przewiercono do głębokości 4,0 m 

7.2 Warunki wodne 

Podczas prac terenowych prowadzonych zimą, przy wyższych stanach wód, nawiercono 
swobodne zwierciadło wody podziemnej na głębokości 2,8 m p.p.t. 

Głębokość występowania wód gruntowych odnosi się do dnia, w którym wykonano 
rozpoznanie i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych 
oraz stanów wód w Słupi. 

7.3 Warunki filtracji gruntów 

Rodzime podłoże gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji uzależnione od 
wykształcenia litologicznego, uziarnienia, zawartości frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej. 
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W miejscu planowanej inwestycji występują grunty o następujących wartościach 
współczynnika filtracji k: 
 

Litologia gruntu Wartość  
współczynnika filtracji k 

Charakter 

przepuszczalności 

Piaski drobne 10-4 – 10-5m/s dobrze/słabo przepuszczalne 
Piaski średnie 10-3 – 10-4m/s Dobrze przepuszczalne 

 
 W górnej części profilu występują niekontrolowane nasypy, których charakter 
przepuszczalności zależy od składu litologicznego. Jeżeli w ich składzie będzie przeważać 
frakcja piaszczysta ich przepuszczalność względem wód opadowych będzie większa. 
Domieszki frakcji ilaste i pylastej będą obniżać ich przepuszczalność. 
 Szczegółowe badania zostały dołączone do elementu 4 dokumentacji budowlanej: 

„Załączniki” 

7.4 Podsumowanie 

• Bez względu na wybrany sposób posadowienia projektowanej wagi samochodowej, zaleca 
się sprawdzenie stanów granicznych zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

• Zwraca się uwagę, aby grunty nasypowe nie występowały w podłożu wagi, ze względu na 
ich zmienny skład i trudną to przewidzenia nośność oraz ściśliwość pod obciążeniem. 

 

• Ze względu na występowanie w strefie przemarzania (do głębokości 0,8 m) utworów 
wysadzinowych lub wątpliwych pod względem wysadzinowym, zaleca się ich usunięcie z 
bezpośredniego podłoża podjazdów, chodników i zastąpienie ich odpowiednio zagęszczoną 
podsypką piaszczysto-żwirową. 

7.5 Kategoria geotechniczna 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia 

8. Projektowane zagospodarowanie działki 

8.1 Stan istniejący 

Działka przeznaczona pod inwestycję nr 986/1 obręb 0001 Ustka miasto Ustka stanowi 
fragment Oczyszczalnie Ścieków. Na działce znajduje się infrastruktura techniczna oraz 
budynki zakładu. Działka jest ogrodzona z dostępem do drogi publicznej. 

8.2 Stan projektowany 

Na niezabudowanej części działki wzdłuż drogi wewnętrznej zaprojektowano wagę 
najazdową dla pojazdów ciężarowych. Waga o wymiarach 18,00[m] x 3,00[m]. Waga zostanie 
posadowiona na fundamencie żelbetowym wraz z żelbetowymi najazdami. W celu 
umożliwienia komunikacji zostanie wykonane utwardzenie terenu z płyt drogowych.   

9. Zakres robót całego przedsięwzięcia 

Zakres prac obejmuje: 
 

• Wymiana podłoża gruntowego, 

• Wykonanie fundamentów, 

• Montaż prefabrykowanego pomostu stalowego, 

• Montaż elektroniki pomiarowej,  

• Utwardzenie terenu,  
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10. Podstawowe parametry obiektu 

11. Urządzenia związane z obiektem budowlanym 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.  

11.1 Sposób odprowadzenia ścieków 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

11.2 Sposób dostawy wody 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

11.3 Sposób dostawy energii elektrycznej 

Waga zasilana będzie linią zasilającą z istniejącego budynku na działce inwestora. Działka 
ma dostęp do sieci elektroenergetycznej. Przekrój linii zasilającej zgodnie z wytycznymi 
dostawcy wagi.  

11.4 Sposób dostawy gazu 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

11.5 Sposób zaopatrzenia w ciepło 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

11.6 Sposób odprowadzenia wód opadowych 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

11.7 Sposób utylizacji śmieci 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

11.8 Układ komunikacyjny 

Waga zostanie zlokalizowana wzdłuż drogi wewnętrznej. W celu umożliwienia wjazdu i 
zjazdu z wagi zostaną wykonana żelbetowe najazdy oraz utwardzenie terenu w postaci płyt 
drogowych. 

11.9 Sposób dostępu do drogi publicznej 

Działka oznaczona numerem geodezyjnym 986/1 posiada dostęp do drogi publicznej, Nie 
przewiduje się zmiany zjazdu z drogi publicznej.  

12. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

12.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

12.2 Przyłącze kanalizacji wodociągowej 

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. 

12.3 Wewnętrzna linia zasilania energetycznego 

Nie przewidziano zmiany WLZ całego zakładu. Moc potrzebna do funkcjonowania wagi w 
bilansie całego zakładu nie spowoduje przekroczenia wartości mocy zamówionej. 
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12.4 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 

Nie przewiduje się dużej zmiany ukształtowania terenu. Zostanie wykonana delikatna 
niwelacja terenu w celu ukształtowania spadku terenu od projektowanej wagi. Na pozostałym 
terenie wolnym od zabudowy występuje trawnik oraz zieleń niska. 

12.5 Gospodarka wodami gruntowymi 

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót budowlanych na istniejący drenaż należy 
go bezwzględnie zachować lub przełożyć zachowując spójność systemu drenażowego całego 
obszaru.  

13. Zestawienie powierzchni 

Projektowane przedsięwzięcie nie wpływa na powierzchnię zabudowy. Pozostaje ona bez 
zmian. 

14. Informacje i dane 

14.1 Ograniczenia i zakazy wynikające z zapisów decyzji o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego 

Lp. 
Zapisy decyzji lokalizacji celu 

publicznego 
Projektowane 

1 
Budowa wagi samochodowego wraz z 
terenem utwardzonym 

Zaprojektowano wolnostojącą wagę 
samochodową wraz z niezbędnym 

terenem utwardzonym 

2 

Budowa elektronicznej wagi o 
wymiarach 4x30[m] wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną (przyłącze do 
sieci elektrycznej) 

Zaprojektowana waga elektroniczna ma 
wymiary3[m]x18[m] wraz z przewodem 

zasilającym z istniejącej instalacji 
elektrycznej na terenie działki inwestora. 

14.2 Informacja o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji 

Teren, na którym projektowany jest budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 
podlega ochronie na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

14.3 Informacja o eksploatacji górniczej 

Teren, na którym projektowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje się w granicach 
terenu górniczego. 

14.4 Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w 
sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 1839), przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako 
inwestycja mogąca zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

14.5 Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej 

Przedmiotowa działka posiada użytek Ba – inne tereny zabudowane. W związku z 
powyższym nie ma konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej. 
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15.1 Ustalenie obszaru oddziaływania 

Na podstawie art.34 ust.3, pkt.5 w związku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późniejszymi zmianami), informuje, iż objęta 
zakresem opracowania waga samochodowa wraz z teren utwardzonym w całości została 
zaprojektowana na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 986/1 w obrębie 
ewidencyjnym Ustka. Wchodzi w skład kompleksu zabudowań oczyszczalni ścieków przy ul. 
Ogrodowej 14 w Ustce.   

Projektowane prace budowlane prowadzone będę jedynie na terenie nieruchomości 
stanowiącej własność inwestora.  

 

Działka numer 986/1, na której znajduje się wiata podlegająca opracowaniu graniczy z 

następującymi działkami: 
 

• Od strony północnej: 
 

– działka numer 274/2, obręb ewidencyjny Ustka – działka o klasoużytkach Ls, 
– działka numer 274/1, obręb ewidencyjny Ustka – działka budowlana zabudowana częściowo 
budynkiem biurowym o numerze ewidencyjnym 2481, 
 

• Od strony zachodniej: 
 

– działka numer 985, obręb ewidencyjny Ustka – działka budowlana niezabudowana – tereny 
przemysłowe,  
– działka numer 982, obręb ewidencyjny Ustka – działka o klasoużytkach PsIV, 
 

• Od strony południowej:  
 

– działka numer 982, obręb ewidencyjny Ustka – działka o klasoużytkach PsIV, 
– działka numer 2160, obręb ewidencyjny Ustka – działka o klasoużytkach RV oraz LS, 
 

• Od strony wschodniej:  
 

– działka numer 274/2, obręb ewidencyjny Ustka – działka o klasoużytkach Ls, 
 

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę wagi samochodowej wraz z 
utwardzeniem terenu na terenie działki oczyszczalni ścieków. Wszystkie niezbędne prace 
budowlane prowadzone będą w obrysie przedmiotowej nieruchomości a po ich zakończeniu 
nie zostaną wprowadzone żadne ograniczenia w użytkowaniu sąsiednich działek.  

 
Na podstawie powyższego oświadczam, iż zakres oddziaływania projektowanych prac 

budowlanych obejmuje działkę Inwestora oznaczoną numerem geodezyjnym 986/1 w 

obrębie ewidencyjnym numer Ustka, jednostka ewidencyjna Miasto Ustka. 
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2. Oświadczenie zespołu projektowego 

Słupsk, kwiecień 2022 rok 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 
 
 

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 
Budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 
architektoniczno budowlany „wagi samochodowej” na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. 
Ogrodowej 14 w Ustce” (działka numer 986/1, obręb ewidencyjny Ustka, Miasto Ustka) dla 
potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień opracowania. 
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3. Spis rysunków 

Lp. Tytuł Nr rysunku Skala 

1 Rzut fundamentów, widok ogólny, elewacja A2 1:50 

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest wolnostojąca waga samochodowa. Obiekt nie został 
zakwalifikowany jako budynek. Jest budowlą.   

5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego 

Waga będzie użytkowana na terenie inwestora i będzie służyła do kontroli wagi pojazdów 
wjeżdżających i wyjeżdzających z terenu oczyszczalni ścieków. Na podstawie odczytów z wagi 
będzie można określić masę wwożonego lub wywożonego towaru. 

6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 

6.1 Wygląd zewnętrzny 

Samo urządzeni techniczne (pomost stalowy) będzie o wymiarach 3[m]x18[m]. Wjazdy 
wagę będą umożliwione poprzez żelbetowe najazdy o długości 5 [m] każdy. Całkowity wymiar 
wagi z najazdami 28,06 [m]. Waga będzie wystawała 20 cm powyżej poziomu terenu.  

7. Spełnienie warunków wynikających z zapisów Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

Lp. 
Zapisy decyzji lokalizacji celu 

publicznego 
Projektowane 

1 
Budowa wagi samochodowego wraz z 
terenem utwardzonym 

Zaprojektowano wolnostojącą wagę 
samochodową wraz z niezbędnym 

terenem utwardzonym 

2 

Budowa elektronicznej wagi o 
wymiarach 4x30[m] wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną (przyłącze do 
sieci elektrycznej) 

Zaprojektowana waga elektroniczna ma 
wymiary3[m]x18[m] wraz z przewodem 

zasilającym z istniejącej instalacji 
elektrycznej na terenie działki inwestora. 

8. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane 

8.1 Fundamenty 

Fundamenty bezpośrednie w postaci stóp fundamentowych z betonu C20/C25 i stali 
zbrojeniowej A-IIIN (B500SP) na podbudowie z chudego betonu grubości 15cm. 
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9. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego 

9.1 Najazdy 

• Ilość: 2 sztuki 

• Szerokość: 3 [m] 

• Długość: 5[m] 

9.2 Waga 

• Ilość: 1 sztuka 

• Szerokość: 3 [m] 

• Długość: 18[m] 

 
Wysokość ponad poziom przyległego terenu: +0,20 [m] 
 

10. Warunki geotechniczne 

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej w styczniu 2022r przez firmę MK 
GEOLOGIA z siedzibą w Słupsku przy ulicy Jana Pawła II 1 pok. 218, stwierdzono, iż do 
głębokości 1,5 m zalegają niekontrolowane nasypy wykształcone w postaci utworów 
piaszczystych wymieszanych z glebą, kamieniami, żwirem oraz gruzem ceglanym. Poniżej 
nawiercono grunty piaszczyste: piaski średnie zaglinione przechodzące w piaski drobne. 

Spągu utworów niespoistych nie przewiercono do głębokości 4,0 m 

10.1 Warunki wodne 

Podczas prac terenowych prowadzonych zimą, przy wyższych stanach wód, nawiercono 
swobodne zwierciadło wody podziemnej na głębokości 2,8 m p.p.t. 

Głębokość występowania wód gruntowych odnosi się do dnia, w którym wykonano 
rozpoznanie i może ulegać wahaniom w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych 
oraz stanów wód w Słupi. 

10.2 Warunki filtracji gruntów 

Rodzime podłoże gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji uzależnione od 
wykształcenia litologicznego, uziarnienia, zawartości frakcji piaszczystej, ilastej i pylastej. 
W miejscu planowanej inwestycji występują grunty o następujących wartościach 
współczynnika filtracji k: 
 

Litologia gruntu Wartość  
współczynnika filtracji k 

Charakter 

przepuszczalności 

Piaski drobne 10-4 – 10-5m/s dobrze/słabo przepuszczalne 
Piaski średnie 10-3 – 10-4m/s Dobrze przepuszczalne 

 
 W górnej części profilu występują niekontrolowane nasypy, których charakter 
przepuszczalności zależy od składu litologicznego. Jeżeli w ich składzie będzie przeważać 
frakcja piaszczysta ich przepuszczalność względem wód opadowych będzie większa. 
Domieszki frakcji ilaste i pylastej będą obniżać ich przepuszczalność. 
 
 Szczegółowa warunki podłoża gruntowego zostały załączone w elemencie nr 4: 

„Załączniki” 
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10.3 Podsumowanie 

• Bez względu na wybrany sposób posadowienia projektowanej wagi samochodowej, zaleca 
się sprawdzenie stanów granicznych zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

• Zwraca się uwagę, aby grunty nasypowe nie występowały w podłożu wagi, ze względu na 
ich zmienny skład i trudną to przewidzenia nośność oraz ściśliwość pod obciążeniem. 

 

• Ze względu na występowanie w strefie przemarzania (do głębokości 0,8 m) utworów 
wysadzinowych lub wątpliwych pod względem wysadzinowym, zaleca się ich usunięcie z 
bezpośredniego podłoża podjazdów, chodników i zastąpienie ich odpowiednio zagęszczoną 
podsypką piaszczysto-żwirową. 

11. Sposób posadowienia obiektu 

Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie w postaci monolitycznych stóp fundamentowych 
o wymiarach 100x300 [cm] na 15 cm podbudowie z chudego betonu.  

12. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 

13. Dostęp dla osób niepełnosprawnych 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 

14.1 Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, promieniowania 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

Przedmiotowa waga nie emituje ani nie będzie wytwarzała drgań, promieniowania 
elektromagnetycznego lub powodowała innych zakłóceń. 

14.2 Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe 

Obiekt budowlany, instalacje, utwardzenie zostanie zlokalizowane w miejscu istniejącego 
terenu zielonego. Projektowany obiekt wraz z infrastrukturą techniczną nie wpłynie negatywnie 
na istniejący drzewostan. Gleba spod projektowanego obiektu zostanie zebrana i przewieziona 
na terenie działki inwestora w celu wykonania miejscowej niwelacji terenu. 

15. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło 

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia. 

16. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego 

Przedmiotowa waga nie będzie wyposażona w żadne instalacje oprócz instalacji 
elektrycznych technicznych niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia. 
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17. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na warunki przeciwpożarowe terenu. Projekt nie 
wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą d.s. p.poż. 
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1 Kopie uprawnień zawodowych i zaświadczeń o przynależności 

projektanta do Izby Zawodowej 
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2 Decyzja numer 1/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia               

18 marca 2022 roku (pismo numer GP.6733.1.202 
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3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochronie zdrowia 
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3.1 Zakres robót całego przedsięwzięcia 
 

Inwestycja polega na wykonaniu fundamentów oraz montażu gotowej elektronicznej wagi 
samochodowej stalowo – żelbetowej najazdowej. 

3.2 Kolejność wykonywanych robót 

• roboty ziemne, 

• roboty budowlane i montażowe, 

• prace porządkowe. 

3.3 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Waga objęta zakresem opracowaniem, stanowić będzie jeden z elementów 
zagospodarowania działki oznaczonej numerem geodezyjnym 986/1 w obrębie ewidencyjnym 
Ustka i wchodzić w skład kompleksu zabudowań oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej 14 
w Ustce. Usytuowana w północno – wschodniej części działki, wzdłuż wschodniej granicy 
działki, przy drodze pożarowej.  

Na terenie działki inwestora znajdują się inne obiekty budowlane należące do Wodociągów 
Ustka Sp. z o.o. oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Teren działki został częściowo 
utwardzony dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków.  

Wjazd na teren działki z działki drogowej numer 984 od strony północnej. 
Z uwagi na usytuowanie wagi na terenie zagospodarowanym i ogrodzonym został 

ograniczony dostęp osób postronnych. Nie ma więc konieczności wykonywania dodatkowego 
ogrodzenia.  

3.4 Przewidywane zagrożenia w czasie realizacji robót 

3.4.1  Roboty remontowe 

• potknięcie się na tym samym poziomie, 

• spadające przedmioty, 

• kontakt z przedmiotami gorącymi – miejsce wykonywania robót spawalniczych. 

3.4.2  Inne zagrożenia 

• kontakt z przedmiotami ostrymi – teren budowy oraz składowiska materiałów, 

• kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – miejsce obsługi pilarek oraz elektronarzędzi, 

• obrażenie wskutek zimna – otwarta przestrzeń placu budowy, 

• obrażenie wskutek gorąca, niebezpieczeństwo udaru słonecznego – otwarta przestrzeń placu 
budowy, 

• porażenie prądem elektrycznym – plac budowy w miejscach wykonywania robót 
spawalniczych, obsługi pilarek i elektronarzędzi, 

• zaprószenie oczu – obsługa pilarki, szlifowanie, 

• rozerwanie się tarczy – przy obsłudze szlifierki, 

• hałas – prace rozbiórkowe, 

• spaliny – wykonywanie izolacji 

• promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naświetlenie oczu – miejsce wykonywania 
prac spawalniczych. 
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3.5 Szkolenia pracowników  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 

• szkolenie wstępne,  

• szkolenie okresowe. 
 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 
pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 
zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 
aktach osobowych pracownika. 

 
 
 

Zespół projektowy: 

Branża Projektant Uprawnienia Podpis 

Konstrukcja 
mgr inż.  

Michał Tyszka 
POM/0212/PWOK/07 

Specjalność: konstrukcyjno - budowlana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Strona nr 21 

4 Opinia geotechniczna 
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Zawartość projektu budowlanego: 
 
• Element nr 1 – Projekt zagospodarowania działki 

• Element nr 2 – Projekt architektoniczno-budowlany  

• Element nr 3 – Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 

• Element nr 4 – Projekt techniczny 
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SPIS ZAWARTOŚĆ CZWARTEGO ELEMENTU  

PROJEKTU BUDOWLANEGO  
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1. Zawartość opracowania ...................................................................................................... 2 

2. Spis rysunków .................................................................................................................... 3 
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2. Spis rysunków 

Lp. Tytuł Nr rysunku Skala 

1 Rzut fundamentów, przekrój A - A, przekrój B - B  K1 1:50 

2 Plan uziemienia wagi, przekrój A – A, przekrój B - B K2 1:50 
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3. Oświadczenie zespołu projektowego 

Słupsk, marzec 2022 rok 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
 

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo 
Budowlane” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 
techniczny – element nr 4 „wagi samochodowej wraz z utwardzeniem terenu na terenie 
oczyszczalni ścieków przy ul. Ogrodowej 14 w Ustce” (działka numer 986/1, obręb 

ewidencyjny Ustka, Miasto Ustka) dla potrzeb i warunków miejscowych został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzień 
opracowania. 
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4. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Wizja lokalna, 

• Wytyczne techniczne producenta wagi, 

• Dokumentacja fotograficzna, 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

5. Zakres prac remontowych  

Zakres prac obejmuje: 
 

• Wymiana gruntu, 

• Wykonanie fundamentów, 

• Montaż prefabrykowanego pomostu stalowego, 

• Montaż elektroniki pomiarowej, 

• Utwardzenie terenu,  

6. Ogólna charakterystyka prac budowlanych 

• Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej stwierdzono, iż do głębokości 1,5 m zalegają 
niekontrolowane nasypy wykształcone w postaci utworów piaszczystych wymieszanych z 
glebą, kamieniami, żwirem oraz gruzem ceglanym. Warstwa ta nie może stanowić 
bezpośredniego podłoża planowanych fundamentów wagi samochodowej. Grunt ten należy 
wybrać do rzędnej około -1,5 m p.p.t i wykonać podsypkę z piasku stanowiącą warstwę nośną 
oraz odsączającą. Podsypkę zagęścić do ID=0.98.  
• W miejscach wykonania stóp fundamentowych wykonać podbudowę z betonu C16/20 gr 15 
cm  
• Wykonać szalunek, ułożyć zbrojenie zgodnie z częścią rysunkową, do zbrojenia zamocować 
marki: odbojowe oraz wsporcze pod tensometry (zachowując wspólną płaszczyznę wszystkich 
marek wsporczych) oraz zamocować obwodowe kątowniki rampy najazdowej,  
• Wylać mieszankę betonową z betonu C35/45 XC4 XF4 W8, zatarta na ostro 
• Wykonać impregnację powierzchni betonu  

7. Elementy żelbetowe 

Elementy żelbetowe zaprojektowano o zmiennej geometrii: 
• Najazdy od 40 cm do 60 cm 

• Stopy gr 50cm 

 
 Elementy należy wykonać jako monolityczne z betonu C35/45 i stali A-III(34GS). 

Obwodowo na najazdach zaprojektowano kątownik ograniczający z kształtownika stalowego 
60x60x4mm z przyspawanymi wąsami zamocowanymi do zbrojenia najazdu. Najazd zazbroić 
zgodnie z rysunkiem K2.  

Stopy fundamentowe należy zbroić zgodnie z rysunkiem K3. 
 
Otulinę prętów głównych zaprojektowano wielkości 5 cm od strony dolnej i górnej płyty. 

Łączenie prętów podłużnych należy wykonywać na zakład, łącząc je ze sobą przy użyciu 
cienkiego drutu lub przy pomocy spawu, zachowując zakład długości minimum 50cm.  

Świeżo ułożony beton należy zagęścić mechanicznie do takiego stopnia, aby nie 
pozostały w nich pustki powietrzne, które doprowadzają do osłabienia tych elementów 



 

Strona nr 6 

konstrukcyjnych. Elementy można poddać dodatkowym obciążeniom zewnętrznym po upływie 
minimum 14 dni licząc od dnia ostatniego zagęszczenia mieszanki betonowej. 

Pod fundamentami zaprojektowano warstwę chudego betonu klasy minimum C16/20 i 
grubości 15cm 

8. Marki stalowe 

Marki wykonać ze stali czarnej, pomalowane antykorozyjnie. Do blach przyspawać wąsy 
umożliwiające ich prawidłowe zamocowanie i użytkowanie. Wymiary marek zgodnie z częścią 
graficzną - Rys K1. 

9. Zasilanie elektryczne 

Zasilanie wagi wykonać z istniejącej rozdzielni elektrycznej nr 8 znajdującej się w 
istniejącym budynku wskazanym na planie zagospodarowania działki.  Linię zasilającą prowadzić 
w rowie kablowym na głębokości ok. 70 cm w warstwie piasku, wzdłuż trasy ułożyć folię koloru 
niebieskiego o szer. 0,2 m. Linię zasilającą wykonać z  przewody YKY 3x2,5mm2 i zakończyć w 
nowoprojektowanej szafce przy wadze. Szafkę wyposażyć w cztery gniazda 2P+Z z czynnym 
bolcem uziemiającym. Zastosować zabezpieczenie typu „S” 16A o charakterystyce B. Długość 
linii kablowej około 110 m. 

10. Uziemienie wagi 

Podczas prac ziemnych należy w miejscu planowanej inwestycji ułożyć obwodową 
bednarkę uziemiającą FeZn 25x3. Do bednarki zamocować szpilki uziemiające. Bednarkę 
podłączyć ze zbrojeniem poszczególnych elementów żelbetowych. Oraz do marek stalowych 
umożliwiając uziemienie pomostu stalowego. 

11. Uwagi końcowe 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych Kierownik 

Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracowników. Wszelkie zmiany dotyczące 

zakresu wykonywanych robót, stosowanych materiałów Wykonawca uzgodni z 

Inwestorem lub z osobą nadzorującą z ramienia Inwestora. Roboty ulegające zakryciu 

należy zgłosić do odbioru. Wykonawca ma obowiązek uporządkować po sobie teren 

budowy.  

Wszystkie materiały stosowane do remontu budynku muszą posiadać atesty i 

certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, wykonawca powinien mieć 
świadectwo autoryzacji producenta systemu. 
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