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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oświadczam, że projekt budowlany (oprac. 04.03.2021) dotyczący inwestycji polegającej na:
BUDOWIE ZADASZONEGO PREFABRYKOWANEGO ZBIORNIKA
NA GNOJOWICĘ TYPU ACONTANK EOX-6,0/30N

zlokalizowany :
dz. nr ewid. 285/2, m. Łagiewniki
obręb 0002 Kruszwica, jedn. ewid. 040706_4 Kruszwica-M

opracowany na rzecz Inwestora:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki
88-150 Kruszwica, m. Łagiewniki
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 INWESTOR
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Zakład Nasienno Rolny Łagiewniki
88-150 Kruszwica, m. Łagiewniki
2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
HPQ INVEST Sp. z o.o.
ul. Bukowa 27
87-100 Toruń
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PODSTAWA OPRACOWANIA
•
•
•
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Zlecenie Inwestora: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno Rolny
Łagiewniki 88-150 Kruszwica m. Łagiewniki, opracowania projektu budowlanego
architektoniczno-konstrukcyjnego budowy zbiornika magazynowego na gnojowicę
Ustalenia pomiędzy Inwestorem a Projektantem
Ustawa Polskie Normy:
Obciążenia budowli
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli – zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli – obciążenia stałe
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli – podstawowe obciążenia technologiczne
i montażowe
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia śniegiem
PN-77/B-02011/Az1 Obciążenia wiatrem
PN-82/B-02004 Obciążenia pojazdami
Grunt
PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B/06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne, Wymagania ogólne
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, Badania polowe
PN-B-02479:1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogólne
PZPN-S-S022005 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania
Konstrukcje betonowe
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone
PN-88/B-06250 Roboty betonowe, żelbetowe i sprężone, wymagania
techniczne
PN-89/H-84023:07 Stal określanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu,
Gatunki
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje
betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania
PN-83/B-03010 Ściany oporowe

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowaniem objęto projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny dotyczący
budowy zadaszonego prefabrykowanego zbiornika magazynowego na gnojowicę typu
Acontank EOX-6,0/30N.

5 PRZEZNACZENIE, FORMA I FUNKCJA OBIEKTU
Projektowany prefabrykowany przykryty żelbetowy zbiornik na płynne odchody
zwierzęce stanowi uzupełnienie istniejącego gospodarstwa rolnego w m. Łagiewniki na
terenie działki o numerze ewid. 285/2 obręb Kruszwica. Na terenie przedmiotowej działki
oraz w rejonie planowanej inwestycji, zlokalizowane są istniejące obiekty do magazynowania odchodów zwierzęcych (w tym zbiornika na gnojowicę) pochodzących z produkcji
zwierzęcej Inwestora. W związku z planowaną w odrębnym postępowaniu administracyjnym inwestycją polegającą na budowie budynku inwentarskiego, Inwestor zdecydował się
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budowę dodatkowego zbiornika w celu racjonalnego magazynowania i zagospodarowania gnojowicy. W związku z powyższym odchody zwierzęce będą odprowadzane / magazynowane w dwóch (istniejącym i projektowanym) szczelnych, przykrytych prefabrykowanych zbiornikach żelbetowych o pojemności 2305m3 każdy.
Przedmiotowe obiekty zapewniają prawidłowe magazynowanie wyprodukowanych
na terenie fermy odchodów zwierzęcych w postaci gnojowicy przez okres min. 6 m-cy.
Odchody zwierzęce będą wywożone ciągnikowym, w pełni hermetycznym, zestawem
asenizacyjnym. Gnojowica będzie wykorzystywana do nawożenia użytków rolnych będących w posiadaniu Inwestora, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach obowiązującego prawa. W ten sposób Inwestor spełni wymóg maksymalnej dawki 170kg czystego
azotu na 1 hektar.
Projektowana inwestycja zapewni magazynowanie odchodów zwierzęcych z istniejącej fermy zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wpłynie na zwiększenie obsady
hodowanych zwierząt na terenie fermy.
Lokalizacja projektowanych obiektów jest zgodna z obowiązującymi przepisami
oraz planem zagospodarowania działki inwestycyjnej. Obiekty połączone z istniejącymi
wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na terenie działki inwestycyjnej oraz z istniejącą
od strony wschodniej.
W/w obiekt odpowiada wszelkim wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
6

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz art. 3 pkt 20), w związku z art. 28 ust.
2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
oświadczam, że obszar oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych nie wykracza poza granice przedmiotowej działki inwestycyjnej.
Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20
Prawa budowlanego, który stanowi, że przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także
przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w
myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na
obszarze działania organów, które je ustanowiły.
Mając na uwadze „Ustawę prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U.
2010.243.1623 z późniejszymi ziarnami), dokonano analizy obszaru oddziaływania
obiektu. Wzięto pod uwagę Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie zgodnie z Rozp. z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. 2010.239.1597 z późn.
zm.).
1. Zacienienie – wysokość przysłaniania dla obiektów przysłaniających jest mniejsza
niż najkrótsza odległość projektowanej budowli do granicy działki. Obiekt z uwagi
na mała wysokość nie ogranicza dopływu światła słonecznego do budynków istniejących zgodnie z par. 13 Rozporządzenia o warunkach technicznych z dnia 12
kwietnia 2002
2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – na dotychczasowych zasadach
3. Ochrona przeciwpożarowa – nie dotyczy
4. Granice działki – projektowane obiekty budowlane tj. dwa zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, zlokalizowane są: ok.430m od najbliższego budynku mieszkalnego najbliższego sąsiada, ok. 95m od zachodniej granicy z działką sąsiednią, ok.
47m od wschodniej granicy z działką sąsiednią oraz ok. 102m od południowej granicy z działką sąsiednią. Brak oddziaływania obiektu w kontekście odległości od
granicy.
5. Sieci – nie dotyczy.
6. Nasłonecznienie - lokalizacja obiektu na działce nie wpłynie na nasłonecznienie
obiektów na działkach sąsiednich.
7. Studnie - nie projektuje się.

Projekt budowlany

Architektura/Konstrukcja

Rozpatrzono również przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego :
- Dz. U.2011.95.558- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 maja 2011
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
- Dz. U. Nr 120 poz. 826 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca
2007
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.
- Ust. z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska.
- Ust. z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
- Ust. z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.
- Ust. z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne.
1. Ochrona przed hałasem – obiekt nie wprowadza wibracji i nie emituje hałasu poza
terenem inwestycji ponad dopuszczalne normy
2. Lokalizacja inwestycji w terenie objętym ochrona – obiekt nie znajduje się w strefie
konserwatorskiej ani archeologicznej, eksploatacji górniczej, osuwisk mas ziemnych i powodzi. Prace budowlane nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko.
3. Odległości od krawędzi drogi – istniejący obiekt opracowaniem znajduje się w odpowiedniej odległości od krawędzi drogi
4. Odległość od ujęcia wody – nie dotyczy
5. Zanieczyszczenia pyłowe, gazowe i płynne – prace związane z budową obiektu
będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenia, powstałe zanieczyszczenia nie
będą uciążliwe dla człowieka, ich stężenie nie przekroczy standardów, jakości i środowiska.
6. Oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne – budowla objęta opracowaniem
nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wód powierzchniowych i podziemnych: charakter użytkowania obiektów nie będzie
wpływał negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem
opracowania, zapewniono maksymalna retencje wód opadowych na terenie objętym planem.
7. Promieniowania elektromagnetyczne i jonizujące - obiekt nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące.
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY ZBIORNIKA

7.1

Parametry techniczne

Po sporządzeniu projektu architektonicznego obliczono następujące parametry zbiornika:
- producent ścian zbiornika:
- typ zbiornika:
- pojemność całkowita:
- pojemność użytkowa:
- powierzchnia zabudowy:
- gabaryty:
- wewnętrzna średnica zbiornika:
- zewnętrzna średnica zbiornika
- wysokość ściany zbiornika:
- przykrycie zbiornika:
- ilość zbiorników:
7.2

Precon Polska Sp. z o.o.
Acontank 6,0/44N
5000m3
4800m3
876m2
32,70m
33,40m
6,0m
namiotowe (systemowe)
2 szt.

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie wizji lokalnej.
Podłoże gruntowe w strefie posadowienia tworzą grunty mineralne rodzime.
Są to głównie grunty niespoiste warstwy I. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami geologicznymi. Jest to podłoże warstwowane. Obiekt należy zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.
Głębokość strefy przemarzania w tym rejonie wynosi -1,0m p.p.t.
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W wyniku przeprowadzonej odkrywki stwierdzono występowanie gruntów niespoistych tj. piasków drobnych i średnich (Pd/Ps) w stanie zagęszczenia o ID=0,5-0,65.
Powyższe założenia należy zweryfikować po wykonaniu całego wykopu,
a przed przystąpieniem do wykonania płyty fundamentowej. Warunkiem przystąpienia
do robót fundamentowych jest występowanie gruntów nośnych o parametrach nie gorszych niż wyżej wymienione.
ZA EWENTUALNE SZKODY POWSTAŁE W SKUTEK BRAKU WERYFIKACJI ZASTANEGO PODŁOŻA GRUNTOWEGO, WYKONANEJ PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY W ZAKRESIEBADAŃ GEOTECHNICZNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI INWESTOR I KIEROWNIK BUDOWY. Projektant nie ponosi ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI za ewentualne niezgodności przyjętych założeń z parametrami gruntu rzeczywiście zalegającego w podłożu, ani za wynikłe z tego konsekwencje. W PRZYPADKU NATRAFIENIA NA GRUNTY W STANIE GORSZYM NIŻ ZAŁOŻONE NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO PROJEKTANTA CELEM PRZEPROJEKTOWANIA FUNDAMENTÓW.
Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że w miejscu projektowanej
inwestycji występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla potrzeb projektowania
posadowienia w sposób bezpośredni.
Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na
terenie badań występują proste warunki gruntowe, co wynika z występowania gruntów nośnych.
Poziom posadowienia
Poziom gruntu: ±0.00 p.p.t. = 118,00m n.p.m.
Płyty zbiornika: -2,00m p.p.p. tj. na rzędnej 116,00m n.p.m.
•
•
•
•
•

•

7.3

Wnioski i zalecenie geotechniczne
W miejscu wykonywanych odkrywek stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych
Występujące w podłożu rodzime grunty piaszczyste mogą być wykorzystane do
formowania nasypów budowlanych pod płytę fundamentową, pod warunkiem starannego ich odseparowania od nasypów niekontrolowanych z udziałem humusu
Dostępne badania geologiczne pozwalają na określenie dokładnej budowy geologicznej terenu pod inwestycje
W trakcie prac ziemnych zaleca się wykonanie kontroli parametrów gruntu przez
uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia innych parametrów gruntu niż w/w należy przeprojektować fundamenty
W trakcie prowadzenia badań nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
Prace sugeruje się prowadzić w bezdeszczowych porach roku (suchych). W przypadku wystąpienia wody deszczowej / roztopowej powinna ona zaniknąć w występujących warstwach piasków.
Wg. PN -81/B-3020 pkt 2.2.2 głębokość posadowienia powinna spełniać następujące warunki:
a ) zagłębienie podstawy fundamentu w stosunku do powierzchni przyległego terenu nie powinna być mniejsza niż hz=0,50 m
b ) w gruntach wysadzinowych głębokość posadowienia nie powinna być mniejsza
niż hz=1,0m

Kategoria geotechniczna obiektu
Stosownie do Rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowaną budowlę zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.

7.4

Nadzór geotechniczny
•

Wykonawca zapewni prawidłowy nadzór nad pracami zgodnie z obowiązującym
prawem
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•
•
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Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi
stan gruntu i w razie rozbieżności w stosunku do w/w założeń projektowych powiadomi o tym fakcie projektanta konstrukcji
Wykonawca stwierdzi stan gruntów i porówna je zgodnie ze standardem PN-S02205 i PN-68/B-06050
Nie dopuszcza się odstępstw od projektu.
II Kategoria geotechniczna

OPIS KONSTRUKCYJNY ZBIORNIKA MAGAZYNOWEGO NA GNOJOWICĘ
Konstrukcja zbiornika
Ściany zbiornika cylindrycznego wykonane są w formie prefabrykowanych elementów ściennych o wysokości 6m. Producentem i dostawcą ww. elementów typu
ACONTANK jest firma PRECON POLSKA. Ściany posiadają aprobatę techniczną
I.O.S. AT/2007-08-0055/A2.
Zbrojenie płyty dennej w formie siatek lub prętów montowanych na budowie
wg odpowiednich rysunków konstrukcyjnych.
Wokół ścian zbiornika wykonać uszczelniającą opaskę betonową. Wylot rury
spustowej dostosować na etapie wykonawstwa.
Szczegóły dotyczące wymiarów oraz sposobu zbrojenia przedstawiono na odpowiednich rysunkach konstrukcyjnych.
Zbiornik jest przeznaczony do magazynowania płynnych odchodów zwierzęcych dla środowiska agresywności II stopnia (słabo agresywne).
Zbiornik jest przewidziany do użytkowania przez cały rok. W okresie zimowym
przy temperaturze poniżej -10oC powierzchnie cieczy należy pokryć np. matami słomianymi i rozbić powierzchnię lodu w celu oderwania go od ścian zbiornika oraz stosować zmiany w poziomie cieczy.
Dopuszcza się wykonanie zbiornika do magazynowania gnojowicy w innej
technologii niż zaprojektowana, pod warunkiem przedstawienia i uzgodnienia dokumentacji projektowej z nowym rozwiązaniem oraz uzyskaniu zgody Inwestora.

8.2

Warunki posadowienia
Posadowienie zbiornika jest dostosowane do warunków hydrogeologicznych
i innych cech podłoża gruntowego w terenie.
Przyjęto poziom posadowienia płyty dennej zbiornika powyżej poziomu zwierciadła wody gruntowej. W trakcie robót ziemnych nie wyklucza się możliwości pojawienia niedużej ilości wody.
Warstwy nienośne należy wybrać do poziomu gruntu nośnego i w razie potrzeby wykonać zagęszczoną podsypkę piaskowo żwirową.
Prace należy prowadzić bez naruszenia struktury podłoża z zachowaniem stabilności skarp wykopu oraz bez zagrożenia dla sąsiednich obiektów budowlanych
i pracowników budowy. Prace budowlane należy prowadzić przy odpowiednio obniżonym poziomie wody gruntowej. Obsypania należy dokonać równomiernie warstwami
dookoła zbiornika.
Przyjęto ułożenie płyty dennej na podłożu betonowym gr. 7-10cm z betonu min. C8/10.
Beton w konstrukcji płyty dennej klasy C30/37, posiadający wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność. Stal zbrojeniowa prętowa klasy A III gatunku 34GS o
Ra = 350MPa oraz siatki zgrzewane ze stali St3SY-b-500 Ra = 400MPa w konstrukcji
płyty dennej. Konstrukcja zbrojenia w formie siatek lub prętów montowanych na budowie. Przyjęto otulinę zbrojenia 50mm w płycie dennej dla środowiska XC2 PN-B03264:2002 (środowisko mokre).

8.3

Przykrycie zbiornika
Projektuje się systemowe przykrycia szczelnymi powłokami np. PEHD ułożonymi na stelażu z linek stalowych ocynkowanych (lub pasów) wykonanych w formie
„pajęczyny”. Systemowe przykrycia powinny być wyposażone w wyloty wentylacyjne
i zamykane otwory wejściowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle rolnicze i ich usytuowanie). Całość opiera się centralnie do poziomu korony
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zbiornika na słupie. Przykrycia zbiorników montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi otrzymanymi od dostawcy/producenta.
8.4

Zabezpieczenie antykorozyjne
W technologii żelbetowego wykonywania zbiorników nie przewiduje się specjalnych środków ochrony betonu przyjmując, że beton klasy min. C30/37 zapewnia
odpowiednią ochronę strukturalno-materiałową tj. posiada dostateczną szczelność i
odporność na działanie płynnych odchodów zwierzęcych.
UWAGA!
Jeżeli podczas wykonywania prac ziemnych warunki rzeczywiste będą odbiegały od założonych warunków gruntowych, projekt wymagać będzie odpowiedniej adaptacji.
Ze względów bezpieczeństwa w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych proponuje się wykonać dodatkową barierkę ochronno – odbojową (z rur ocynkowanych Ø min. 51 mm, grubości 3,6 mm) oddaloną od zbiornika ok. 2m od strony
ciągów komunikacyjnych.
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UWAGI KOŃCOWE
Projekt architektoniczno-budowlany został sporządzony zgodnie z zamówieniem
i oczekiwaniami Inwestora w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę.
Prace budowlane należy prowadzić wyłącznie na podstawie projektu
wykonawczego opracowanego przed przystąpieniem do robót.
Dostrzeżone usterki lub wątpliwości w projekcie należy zgłosić autorowi projektu,
jednak nie później niż przed opracowaniem projektowym wykonawczym i realizacją
obiektu.
Wszystkie materiały budowlane i elementy wyposażenia muszą posiadać
dokumenty dopuszczające je do użytkowania i stosowania w budownictwie i muszą
zostać wbudowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Poziom posadowienia poniżej granicy przemarzania. Zastosować odpowiednie
zabezpieczenie ścian wykopu w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na
obiekty sąsiednie.
Zgodność wymiarów stanu istniejącego sprawdzać na budowie każdorazowo
przed przystąpieniem do przygotowania kolejnych elementów. Wszystkie wymiary
należy dodatkowo sprawdzić z natury.
Niedopuszczalne jest sytuowanie i łączenie elementów w sposób
niezapewniający stateczności i dostatecznej sztywności całej budowli.
Projekt konstrukcji rozpatrywać łącznie z ewentualnymi projektami branżowymi,
wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem.
Rysunki poszczególnych branż rozpatrywać łącznie wraz z opisami do projektów.
W czasie wykonywania robót przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., Dz. U Nr 47
poz. 401 (z późniejszymi zmianami).
Inwestor, Inspektor Nadzoru, Wykonawca, Kierownik Budowy oraz Osoby
wykonujące roboty budowlane i dodatkowe opracowania do projektu, zobowiązani są
przed przystąpieniem do wyceny tematu i przystąpieniem do robót budowlanych do:
•
zapoznania się z terenem budowy i obiektami oraz komunikacją na tym terenie i w budynkach,
•
zapoznania się z dokumentacją projektową wszystkich branż,
•
zgłoszenia wątpliwości lub niezgodności do projektanta przed rozpoczęciem
robót budowlanych, w celu ich wyjaśnienia,
•
skontaktowania się z projektantem w przypadku stwierdzenia warunków innych niż określone w projekcie lub niejasności.

