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1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest:
• Budowa otwartego zbiornika przeciwpożarowego
• Budowa utwardzenia terenu – placu manewrowego 20 x 20 m dla
pojazdów straży pożarnej
1.2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Właścicielem działki leśnej nr 467 (Leśnictwo Duninów) jest Skarb Państwa, a
administratorem w jego imieniu Nadleśnictwo Gostynin. Dotychczas działka
zagospodarowana była jako użytek leśny z dominującym udziałem sosny.

Teren przeznaczony na zbiornik jest zadarniony, stosunkowo płaski.
Dojazd stanowi droga pożarowa nr 7 o nawierzchni utwardzonej, tłuczniowej.
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1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt zagospodarowania pokazano na mapie w skali 1:500 stanowiącej
fragment mapy zasadniczej. Wymiary i rzędne przedstawiono na rysunkach
projektu budowlanego.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu działki to:
• Otwarty zbiornik p-poż o pojemności 190 m3 wraz z niezbędnym do
funkcjonowania wyposażeniem
• Utwardzony plac manewrowy
• Ogrodzenie zabezpieczające.
Utwardzony tłuczniem kamiennym plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m i
powierzchni 400 m2 projektuje się wykonać od strony południowej zbiornika.
Pomiędzy placem a zbiornikiem zlokalizowane będą dwa punkty poboru wody
Utwardzony teren wokół nich ok.50 m2 nie jest wliczany do powierzchni
zasadniczej placu manewrowego.
Plac manewrowy będzie służyć do komunikacji przeciwpożarowej strażackich
wozów bojowych, podjeżdżających w celu poboru wody ze zbiornika, w trakcie
ewentualnej akcji gaśniczej.
Plac manewrowy bezpośrednio przylegać będzie do leśnej drogi nr.7 o
nawierzchni tłuczniowej.
1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Element zagospodarowania
Zbiornik p-poż
Plac manewrowy
Studnie ssawne
Ogrodzenie z siatki „leśnej”
Furtka

Parametry
336,0 m2
400+50 m2
2 szt
51,2 m
1 szt

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA
Działka na której znajduje się projektowany obiekt nie jest wpisana do
rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej
1.6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają
ujemnie na środowisko przyrodnicze i działki sąsiednie.
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• nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń oraz wyposażenia
powodującego szkodliwe promieniowanie, emisję hałasu, szkodliwe
wibracje czy oddziaływanie pola magnetycznego.
• projektowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie
powietrza, gruntu i wód
• nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie
powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych.
2. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
2.1. NAZWA INWESTYCJI
Budowa otwartego zbiornika przeciwpożarowego
2.2.

DANE EWIDENCYJNE

Inwestor:
Lokalizacja:
Stadium:
Jednostka projektująca:

2.3.

Nadleśnictwo Gostynin
Ul.Bierzewicka 55 09-500 Gostynin
Gmina Duninów Nowy dz.nr.467
Leśnictwo Duninów
Projekt budowlano-wykonawczy
FRANCE – GOST Sp z o.o. 09-500 Gostynin
ul.Kutnowska 102

PODSTAWA OPRACOWANIA:

•
•
•
•
•

Umowa z Nadleśnictwem Gostynin
Mapa do celów projektowych w skali 1:500
Wizja lokalna oraz uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora
Prawo budowlane oraz normy i przepisy obowiązujące w budownictwie.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
16.06.2003 r. w sprawie zakresu trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony p. pożarowej (Dz. U. Nr 121 poz.
1137).
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U.
2006 nr 58 poz. 405)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)
• P. pożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne – PN-82/B-02857

6

OTWARTY ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY

• Poradnik techniczny „Drogi leśne” wydany przez Dyrekcję Generalną
Lasów Państwowych w 2006 roku
2.4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
Otwarte zbiorniki p-poż są niezbędne do sprawnego przeprowadzania akcji
gaśniczej w przypadku powstania pożaru.
Czynniki mogące być przyczyną powstawania pożaru związane są:
• Ze znacznym udziałem siedlisk borowych oraz drzewostanów I i II klasy
wieku.
• Z przebiegającymi przez tereny leśne drogami publicznymi, oraz liniami
energetycznymi i rurociągami
• Z penetracja lasu przez turystów, zbieraczy runa leśnego i wędkarzy
• Ze znajdującymi się przy terenach leśnych ośrodkami wczasowymi
• Ze znajdującymi się na terenie lasów miejscami postoju i miejscami
biwakowania
• Z bliskim sąsiedztwem osad wiejskich i użytków rolnych
Parametry projektowanego zbiornika:
• Wymiary zbiornika 22 m x 12 m
• Wymiary zbiornika wraz z opaską z płyt 24 m x 14 m
• Wymiary dna 8 m x 4 m
• Projektowana rzędna dna
71,0 m npm
• Głębokość całkowita zbiornika
2,0 m
• Głębokość lustra wody
1,70 m
• Pojemność wodna użyteczna dla zwierciadła wody na wysokości 1,7m
wynosi V=1,7/3(220+32)√220*32 = 190,4 m3
2.5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
Przy rozwiązaniach projektowych zbiornika uwzględniono całkowity brak
zasobów wodnych na przyległym terenie leśnym.
Projektowany odkryty zbiornik wodny ma służyć głównie do celów
przeciwpożarowych, a ponadto jako element krajobrazowy oraz wodopój dla
zwierzyny i ptactwa.
Podstawowe nachylenie skarp przyjęto 1:2, natomiast w celu umożliwienia
dostępu do wody zwierzętom leśnym, jedną skarpę zaprojektowano o łagodnym
nachyleniu 1:5.
W przypadku wykonania zbiorników na terenie o przepuszczalnym podłożu
oraz małym lub całkowitym braku zasobów wodnych, niezbędne jest
korzystanie z uszczelnień dna oraz skarp zbiornika folią PE-HD lub innym
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materiałem uszczelniającym. Stosowanie uszczelnienia dna i skarp ma na celu
zabezpieczenie przed wsiąkaniem wody w grunt.
Głębokość posadowienia zbiorników zależy od ukształtowania terenu, poziomu
wody gruntowej oraz rzędnych dróg dojazdowych. Maksymalne napełnienie do
wysokości ok. 1,7 m, co odpowiada wysokości użytkowej 1,3 m, pozostała
objętość wody przewidziana jest na parowanie latem lub zamarzanie zimą oraz
pozostaje pod wlotem przewodu zasilającego.
Po wykonaniu zbiornika należy napełnić go wodą w celu dokonania próby
szczelności.
Projektowany zbiornik wodny będzie napełniany wodą dowożoną z zewnątrz
przy użyciu beczkowozu.
Przyjmowane gwarancje pokrycia zapotrzebowania w wodę gaśniczą wynoszą:
Gw=90-95% tzn., że raz na 10 lub 20 lat zbiornik może nie posiadać pełnej
wymaganej pojemności wodnej.
3. OPIS KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWY
3.1. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Przedmiotowy teren zaliczono do I kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe, podłoże geologiczne o jednolitej litologii, zaleganie wód gruntowych
poniżej poziomu posadowienia)
Grupa nośności podłoża G3.
3.2.

OPIS ZAKRESU
I SPOSOBU
PRZYGOTOWAWCZYCH.

PROWADZENIA

ROBÓT

Kolejność prowadzenia robót:
• karczowanie pni
• usunięcie karpiny i korzeni poza pas drogowy /do 10m/
• zasypanie dołów z zagęszczeniem
• odniesienie drągowiny, gałęzi i krzaków na odległość do 50m i ułożenie
w stosy
• zgrabienie w stosy korzeni i drobnych gałęzi
• odspojenie humusu
• zepchnięcie humusu lub przerzucenie poza teren robót /do lasu/
• rozgarnięcie w miarę potrzeby złożonego humusu poza terenem robót.
3.3.

BUDOWA ZBIORNIKA
PROWADZENIA ROBÓT

-

OPIS

ZAKRESU

I

SPOSOBU

Kolejność prowadzenia robót:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenie terenu wykopów.
Wykonanie wykopów i wyprofilowanie dna i boków zbiornika.
Wykonanie studni przeznaczonych do poboru wody.
Wykonanie podsypki piaskowej na ścianach i dnie zbiornika
Zainstalowanie przewodów zasilających studnie
Rozłożenie geomembrany zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonanie połączeń metodą zgrzewania. Wyprowadzenie jej ok. 1 m
na powierzchnie płaską wokół zbiornika i zamocowanie jej w ziemi na
głębokość ok. 50 cm.
Pokrycie geomembrany geowłókniną drogową
Ułożenie płyt ażurowych najpierw na dnie zbiornika potem na jego
ścianach i na powierzchni 1 m wokół zbiornika.
Wypełnienie otworów w płytach mieszaniną 70% gruntu rodzimego
oraz 30% kruszywa niesortowanego (bez ostrych krawędzi)
Pokrycie warstwą gruntu rodzimego powierzchni płyt, szczególnie na
ścianie o nachyleniu 1:5 stanowiącej pochylnię dla zwierząt.
Wykonanie próby szczelności zbiornika.
Wykonanie instalacji przewodów ssawnych na ścianach studni.
Przewód ssawny w punkcie poboru wody należy zakończyć nasadą
110 wg PN-91/M-51038 oraz pokrywą dopasowaną do nasady 110 wg
PN-91/M-51024. Część górną przewodu ssawnego należy
wyprowadzić na wysokość 35 cm ponad poziom terenu. Przewód
zasilający PEHD o średnicyΦ 200 w zbiorniku należy zamontować na
wysokości minimum 20 cm nad dnem zbiornika. W celu usztywnienia
wylotu przewodu zasilającego należy wykonać pod jego wylotem
fundament z płyt ażurowych ułożonych na sobie i do wierzchniej płyty
zamocować obejmą wylot przewodu ( poza koszem ssawnym).
Połaczenie przewodu zasilającego wykonanego z PEHD z
geomembraną PEHD należy wykonać metodą zgrzewania. W miejscu
wprowadzenia przewodu zasilającego do studni należy wykonać otwór
o gładkich brzegach wiertnicą oraz zastosować tzw.kształtkę szczelną.

Geomembranę- Folię PEHD stosuje się do izolacji i uszczelniania:
 składowisk odpadów komunalnych, miejskich oczyszczalni ścieków oraz
zbiorników na gnojowicę;
 obiektów i budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych (zbiorniki
retencyjne, rowy odwadniające, itp) ;
 obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych
W budownictwie komunikacyjnym do:
• formowania warstw izolacyjnych zabezpieczających przed
zanieczyszczonymi spływami opadowymi z dróg;
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• uszczelnienia zbiorników retencyjnych odparowujących;
• budowy rowów odwadniających,
Zalety geomembrany:
Brak przesiąkliwości, wodochłonność poniżej 0,5 %, wysoka wytrzymałość
mechaniczna, odporność chemiczna - szczególnie na kwasy i zasady, wysoka
trwałość właściwości użytkowych w pełnym okresie użytkowania, duża
giętkość, bardzo dobra zgrzewalność, nieszkodliwość dla środowiska
naturalnego, różnorodność zastosowań, przystępna cena.
Połączenia zgrzewane pasm geomembrany powinny spełniać wymagania normy
PN-B-10290:1997.
Aby zapewnić długotrwałą ochronę geomembrany należy ją zabezpieczyć
geowłóniną drogową
Do wykonania umocnienia boków i dna zbiornika zaprojektowano płyty
ażurowe MEBA produkowane z metodą wibroprasowania, które są wytrzymałe i
współgrające ze środowiskiem naturalnym. Można je szybko i prosto układać
bez pomocy sprzętu budowlanego.
Płyta ażurowa MEBA "8"
Waga elementu (kg)
26,5
Wymiary dług./szer./wys. (cm) 60x40x8

3.4.

WYKONANIE OGRODZENIA

Celem zabezpieczenia przed dostaniem się na teren zbiornika osób postronnych
oraz zwierzyny leśnej (na część głęboką zbiornika) zaprojektowano ogrodzenie
z siatki stalowej „leśnej” o wys. 1,5 m. Komunikacja odbywać się będzie
poprzez drewniano-siatkową (furtkę).
Parametry ogrodzenia
• Długość całkowita – 51,2 mb
• Rozstaw słupków – co 2,0 - 3,0 m
• Słupki: drewniane – 12,5 – 15 cm, h=2,20 (toczone, zaizolowane
bitumicznie w części wkopanej w ziemię )

10

OTWARTY ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY

• Ogrodzenie- siatka stalowa ocynkowana „leśna” h= 1,5 m
• Furtka- wykonana z krawędziaków iglastych 50 x 50 mm oraz siatki
stalowej ocynkowanej „leśnej”.
3.5.

WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO

Kolejność prowadzenia robót:
• Zabezpieczenie terenu robót.
• Wykonanie koryt pod nawierzchnie.
• Wykonanie warstwy odsączającej grubości 25 cm na gruncie
rodzimym zagęszczonym do głębokości 50 cm do Is=0,90 z warstwy
piasku średnioziarnistego zagęszczonego do Is=0,95.
• Wykonanie nawierzchni placu manewrowego w następującym
układzie warstw w przekroju cm ( od najniższej ):
 18 cm = niesort kruszywa łamanego frakcji 0-63 alternatywnie
kruszony gruz betonowy frakcji 0-63 mm
 6 cm = niesort kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 alternatywnie
kruszony gruz betonowy frakcji 0-31,5 mm
 3 cm = mieszanka grysowa 0-12 mm
Niesort gruzu betonowego musi spełniać następujące wymogi:
• nie dopuszcza się gruzu pochodzenia ceramicznego, z betonu
komórkowego i z zapraw wapiennych,
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 5%,
• udział nadziarna do 10% zawartości,
• udział frakcji mieści się w krzywej dobrego uziarnienia określonej w
wyniku analizy sitowej wg normy PN-B-11112
4. EKSPLOATACJA ZBIORNIKA
Zaprojektowany sztuczny zbiornik przeciwpożarowy jest podstawowym
urządzeniem w systemie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę przyległych
do niego terenów leśnych. Niezbędne potrzeby wodne dla celów gaśniczych
wynoszą minimum 50 m3 wody. Zaprojektowany sztuczny zbiornik wodny
posiada użyteczną pojemność wodną ok.190 m3.
Konstrukcja, rodzaj użytych naturalnych materiałów oraz sposób budowy
zbiornika uwzględniają normy ochrony środowiska, stwarzając korzystne
warunki dla rozwoju flory i fauny leśnej.
Zbiornik daje następujące możliwości poboru wody:
• Poprzez pobór wody wprost ze zbiornika
• Poprzez pompy pływające z punktu poboru wody
11
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• Poprzez przewody ssawne z punktu poboru wody
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i trwałości zbiornika należy:
• Dopilnować, aby w zbiorniku znajdował się dostateczny, nienaruszalny zapas
wody do celów gaśniczych.
• Po ewentualnym całkowitym opróżnieniu zbiornika jego ponowne
napełnienie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin
• Utrzymywać głębokość wody w zbiorniku tak, aby zapewnić około 1,3 m
warstwy wody użytecznej
• W przypadku nadmiernego porastania dna i skarp roślinnością pływającą
oraz korzeniącą się w dnie, należy systematycznie ją usuwać
• Zbiorniki należy oznakować tablicą informacyjną, zgodnie z PN-N-01256-4.
znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
o Przeciwpożarowy zbiornik wodny (z podaną pojemnością)
o Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody.
5. ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA
Ze względu na charakter prac, nie występują zagrożenia dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników terenu
W okresie trwania budowy wykonawca powinien podejmować wszelkie
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz unikać
uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań powinien mieć szczególny wzgląd na środki
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków
wodnych pyłami i substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru
6. ZABEZPIECZENIE POŻAROWE
Wykonawca robót powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny
być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
7. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI
Na terenie działki nr 467 brak jest elementów zagospodarowania, które mogą
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy
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zwrócić przy przemieszczaniu się sprzętu oraz środków transportu po drogach i
terenie po których odbywa się ruch pojazdów drogowych i sprzętu budowlanego
Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujących
przepisów BHP Szczególny nadzór ze strony Kierownika Budowy powinien być
zwrócony przy wykonywaniu wykopów.
Pracownicy realizujący poszczególne roboty powinni być przeszkoleni z
obowiązujących przepisów BHP. Instruktaż na stanowisku pracy przy realizacji
wszystkich rodzajów robót, powinien uwzględniać uwarunkowania miejscowe
(droga, zagrożenie pożarowe i istniejąca sieć elektryczna w pobliżu działki,
słupy oświetleniowe, budynki na działkach sąsiednich).
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy
przy pracach z zakresu gospodarki leśnej.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać oznakowanie
odpowiednimi tablicami informacyjno – ostrzegawczymi. Do pracy mogą być
dopuszczeni pracownicy po przeszkoleniu i instruktażu BHP ora wyposażeni w
odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej. Teren budowy
wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy odpowiednio oznakowany. Używane
maszyny i sprzęt budowlany winny posiadać aktualne przeglądy i świadectwa
dopuszczające je do ruchu, a obsługa aktualne uprawnienia do ich obsługiwania.
Sprzęt i maszyny, które ulegną ewentualnej awarii na placu budowy należy
niezwłocznie wyłączyć z użytku
8. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać
atestom technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnośnych norm..
Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się
z pełną dokumentacją budowlaną
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych
 Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców
materiałów.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie
lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem , że będą
posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać
wymagania określone w SIWZ.
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Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami techniki
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.
Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do
należytego stanu i porządku.
W razie zaistnienia wątpliwości, co do sposobu prowadzenia robót, wykonawca
powinien skontaktować się z projektantem
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