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KARTA CHARAKTERYSTYKI OBIEKTU 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SUW 

PołoŜenie. 

Stacja Uzdatniania Wody jest zlokalizowana w m. Gosław na terenie działki nr 403 (powierzchnia 0,6192 ha) 
stanowiącej własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp z o.o. 

Na terenie naleŜącym do stacji, w pobliŜu budynku usytuowane są dwie studnie głębinowe nr 1A i nr 2 stanowiące 
ujęcie wody podziemnej, zbiorniki wyrównawcze V=3x50m3 i odstojnik wód popłucznych (8 komorowy). 

 Na dzień dzisiejszy (zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym) maksymalna wydajność ujęcia wody 
wynosi Qhmax=11m3/h, Qśr dob = 112 m3/d.  

Ujęcie wód podziemnych. 

W związku z remontem ujęcia wód podziemnych zaprojektowano montaŜ nowych obudów w miejscu istniejących. 

W istniejących studniach nr 1A i 2 przewidziano demontaŜ pomp, rurociągów wznośnych, armatury i instalacji, 
istniejące obudowy podziemne Ŝelbetowe zostaną zdemontowane. W studniach nr 1A i 2 zostaną zamontowane nowe 
pompy głębinowe na nowych rurociągach wznośnych. Do dwóch studni zostaną doprowadzone przewody 
energetyczne i sterownicze. 

Przewidziano montaŜ nowych obudów w wersji kompletnej firmy „Lange” (z wyposaŜeniem). Wokół obudów 
zaprojektowano wykonanie opaski z kostki betonowej zakończonej obrzeŜem chodnikowym. W celu umoŜliwienia 
wejścia na skarpę studni zaprojektowano remont schodów i barierek zabezpieczających. 

Studnie nr 1A i 2 ze względu na zlokalizowanie ich na ogrodzonym terenie działki stacji nie wymagają oddzielnego 
wygrodzenia.  

Obiekt stacji uzdatniania wody. 

W budynku technologicznym przewidziano następujące prace budowlane: 

1. Prace wewnątrz budynku. 

- wykonanie fundamentów pod aerator - płyta fundamentowa o grubości 50 cm. Zbrojenie z prętów Ø12 w rozstawie 
co 10 cm. Pręty tworzą siatki o oczkach 10x10 ułoŜone górą i dołem z prętami dystansowymi. Beton B25, pręty 
zbrojeniowe ze stali A-III. Izolację fundamentów zgodnie z wymogami technologii.  

- wykonanie kanału w pomieszczeniu sterowni o szerokości 30 cm i głębokości 40 cm. Zaprojektowano płytę denną o 
grubości 15 cm i ściany pionowe grubości 12 cm. Kanał naleŜy wykonać z betonu C20/25 (B25 szczelnego ) i 
zazbroić prętami o średnicy 8 i 10 mm 34GS(A-III). Bezpośrednio pod pytą dolną kanału naleŜy wykonać podbudowę 
z betonu C10/12 (B12) i minimalnej grubości 10cm.  

- ułoŜenie płytek na podłodze – projektuje się montaŜ płytek na podłodze we wszystkich pomieszczeniach budynku. 
Płytki naleŜy ułoŜyć na masie wyrównawczej. 

- wewnętrzne ściany pomieszczeń technologicznych do wysokości 2,0 m naleŜy obłoŜyć płytkami. PowyŜej tynk 
cementowy gładki kat. IV, malowany farbą emulsyjną. 

- drzwi do pomieszczeń - białe. 

2. Prace zewnątrz budynku. 

- wymiana okien – zaprojektowano: okna pojedyncze, zielone o wymiarze 90x90 cm, profil GL System, parapet 
zewnętrzny stalowy zielony – ilość okien 14. 
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- wymiana drzwi zewnętrznych z naświetlem – zaprojektowano drzwi pełne wykonanie z blachy ocynkowanej 
pomalowane na zielono farbami proszkowymi poliestrowymi – 1 szt.  

- termomodernizacja budynku – docieplenie ścian zewnętrznych z płyt styropianowych fasadowych o grubości 10 cm, 
o układzie warstw: styropian fasadowy o grubości 10cm + siatka z włókna szklanego + cienkowarstwowy tynk, 
zacierany na gładko (powierzchnia istn. elewacji przed rozpoczęciem docieplenia musi być nośna, twarda, czysta i 
sucha; naleŜy równieŜ pamiętać o zagruntowaniu powierzchni). Cokół – 42 cm styrodur o gr. 5 cm + tynk mozajkowy 
w kolorze zielonym. 

- zewnętrzne tynki i okładziny - ściany przyziemia – ściany otynkowane tynkiem szlachetnym pokryte farba 
elewacyjna NEOSIL nr 250/00 (kolor zielony); powyŜej przyziemia - ściany otynkowane tynkiem szlachetnym, pokryte 
farbą elewacyjną NEOSIL nr 250/00 (kolor zielony) i nr 230/00 (kolor pomarańczowy) 

- wymiana opierzeń i rynien – rynny alu-cynk 150/100, 

- podest wejściowy budynku - kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, 

- opaska w poziomie terenu przy budynku – kostka betonowa gr. 6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowej, 

- kratki wywiewne w ścianach – aluminiowe lakierowane proszkowe w kolorze elewacji, 

- nawietrzaki o wymiarach 595x75 mm – zlokalizowane pod oknami. 

Odstojnik wód popłucznych. 

Wody popłuczne z linii filtrów doprowadzane będą istniejącym systemem rurociągów do istniejącego odstojnika. 

Sieci międzyobiektowe  

Podczas remontu projektuje się wymianę istniejących sieci wodociągowych: 

• wody nieuzdatnionej ze studni głębinowej do budynku SUW – PE100 SDR17 PN10 Dz110mm, 

• z budynku SUW do zbiornika retencyjnego ZRW – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm, 

• ze zbiornika retencyjnego do zestawu pompowego – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm, 

• zasilającego rozdzielczą sieć wodociągową (przyłącze) – PE100 SDR17 PN10 Dz160mm. 

Ogrodzenie terenu SUW. 

Teren stacji uzdatniania wody naleŜy ogrodzić płotem, zaprojektowano demontaŜ starego ogrodzenia o długości ~ 
305 mb i realizację nowego ogrodzenia długość nowego ogrodzenia jest równa 308 mb. Zaprojektowano ogrodzenie 
systemowe, panelowe proste, ocynkowane, o standardowej wysokości 1830 mm. Panele ogrodzeniowe wykonane są 
z prętów o średnicy Ø5 mm. Powstałe oczko ma wymiar 50 x 200 mm, szerokość paneli jest stała - równa 2500 mm. 
Słupki ogrodzeniowe wykonane są z kształtownika prostokątnego 60x40x2 mm, zamkniętego od góry daszkiem z 
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm, 
wysokość słupka - 2400 mm. 

System montaŜu paneli do słupka za pomocą obejm z płaskownika skręcanych za pomocą ocynkowanych śrub i 
nakrętek M8. Ogrodzenie naleŜy wykonać na podmurówce systemowej - płyta 2300x200x50 o wysokości 20 cm 
ponad istniejący teren. Dodatkowo w ogrodzeniu zaprojektowano bramę wjazdową, systemową, dwuskrzydłową 
szerokości 4,0 m oraz furtkę wejściową szerokości 1,0 m. Ochrona antykorozyjna całego ogrodzenia: cynkowanie 
ogniowe. 

Utwardzenie terenu. 

Dla komunikacji zaprojektowano odtworzenie drogi o nawierzchni Ŝwirowej (powierzchnia 354 m2) i opaski wokół 
studni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym (powierzchnia 7,7 m2 – dla kaŜdej studni). KrawęŜniki 
drogowe układane na styk bez wypełniania szczelin zaprawą.  
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Konstrukcja drogi: 

• miał kamienny gr. 2÷3 cm, 

• Ŝwir Ø 5÷10 m, gr. 2÷5 cm, 

• Ŝwir Ø 8÷16 m, gr. 10 cm, 

• Ŝwir Ø 30÷40 m, gr. 10÷20 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, 

• obrzeŜa betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z 
betonu klasy B15 – długość 152 mb 

Konstrukcja opasek: 

• kostka brukowa, czerwona, wibroprasowana (Holland 10x20) o gr. 6 cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 

• podbudowa z betonu klasy B10 o gr.10 cm ( przy studni) 

• warstwa odcinająca (wzmacniająca) grub. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o R=5,0 MPa  

• obrzeŜa betonowe 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i jednowarstwowej podbudowie z 
betonu klasy B15 – długość 13 mb dla kaŜdej studni. 

Podczas prac projektuje się remont istniejących schodów włącznie z barierką na skarpie zbiorników retencyjnych, 
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