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OPIS  TECHNICZNY 

   DO ZGŁOSZENIA BUDOWY SZAMBA  
       NA DZIAŁCE NR 61/1 W ŻAROWIE W GMINIE GRODKÓW 

 
 

 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

1.1. Zlecenie inwestora bezpośredniego Gminy Grodków.  
 

1.2. Podkład geodezyjny – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
 

1.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmujący działkę nr 61/1 w Żarowie.  

 
1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 roku   

poz. 282 z późniejszymi zmianami).   
 

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

 

1.6.  Ustalenia z inwestorem  
 
 
 

2  Cel opracowania. 
 

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna budowy 
indywidualnego szamba na ścieki bytowe o pojemności 10 m3 
zlokalizowanego przy placu zabaw na działce nr 61/1 w Żarowie w Gminie 
Grodków. Projektowane szambo będzie służyć gromadzeniu ścieków 
pochodzących z budynku socjalnego zlokalizowanego na placu zabaw 
w Żarowie – dz. nr 61/1.  

 

 

3   Opis stanu istniejącego. 

 

Działka nr 61/1 w Żarowie – Gmina Grodków, leży na skraju wioski 
bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Wieś Żarów 
nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. Część działki nr 61/1 
zagospodarowana jest przez sołecki plac zabaw. Na placu zabaw znajduje 
się również budynek socjalny z którego konieczne jest odprowadzenie 
ścieków bytowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Uchwała Rady Miejskiej w Grodkowie nr XLIV/452/10 z dnia 3 listopada 
2010 r. dopuszcza budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników 
na ścieki bytowe do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego - §7, ust 3, 
pkt 5 w/w uchwały. 
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4 Istniejące warunki gruntowo – wodne w miejscu projektowanego szamba.  

 

Wykonano jeden odwiert na głębokość 3,2 m poniżej poziomu przyległego 
gruntu. W oparciu o wykonany odwiert oraz odkrywki próbne gruntu 
stwierdzono, że górną warstwę do głębokości 30 cm stanowi gleba – 
humus. Pomiędzy głębokością 0,3 m, a 1,0 m  występuje grunt jednorodny 
składający się w większości z gliny jasnobrązowej z niewielką domieszką 
pisaku. Od głębokości 1,0 m do głębokości 3,2 m poniżej poziomu gruntu 
występuje pospółka z przewarstwieniami jasnobrązowej gliny piaszczystej. 
Wody gruntowej podskórnej oraz wód podziemnych użytkowych nie 
stwierdzono do głębokości 3,2 m poniżej poziomu przyległego gruntu.  
 

W oparciu o wyżej wymienione dane należy stwierdzić, że teren posiada 
dobre warunki do posadowienia projektowanego szamba o poj. 10 m3.   

 
5  Użytkowanie terenu. 
 

W chwili obecnej przeznaczona pod lokalizację szamba część działki 
nr 61/1 w Żarowie nie jest zagospodarowana ani użytkowana w żaden 
sposób.  

 
6  Lokalizacja szamba o pojemności 10m3 na działce. 
 

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys nr 1.  
Projektowane szambo zlokalizowano z zachowaniem warunków 
brzegowych określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie tj.: 
-  zaprojektowane szambo o pojemności 10 m3 jest szczelne z zamykanym 

otworem do usuwania nieczystości, jest przekryte szczelną płytą najazdową 
z otworem odpowietrzającym wysuniętym 50 cm powyżej poziomu przyległego 
terenu,  

-  wylot oraz odpowietrzenie szamba zlokalizowano minimum 7,5 m od granicy 
działki, a w promieniu 50 m od projektowanego szamba nie ma budynków oraz 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz magazynów produktów 
spożywczych, o 

-  w promieniu 30 metrów od projektowanego zbiornika bezodpływowego nie ma  
ujęcia wody pitnej – studni,  

-  w promieniu 7,5 metrów od projektowanego zbiornika bezodpływowego nie ma  
przewodów elektrycznych ani rurociągu z gazem czy wodą.   

                     
7  Opis zbiornika oraz warunki techniczne montażu projektowanego szamba 

o pojemności 10 m3 na działce nr 61/1 w Żarowie. 
 
7.1 Zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 10 m3 projektuje się jako żelbetowy 

prefabrykowany jednokomorowy dostarczony na budowę jako kompletny 
z pokrywą przekryciową wzmocnioną najazdową o nośności dla pojazdów 
o masie 12,5 tony. Dostarczony zbiornik musi być z dnem i musi być 
dostosowany do montażu go bezpośrednio na gruncie – bez konieczności 
wylewania płyty podkładowej.  
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Dostarczony zbiornik o pojemności 10 m3 musi posiadać:  
 

A) odpowietrzenie fi 110 mm wyprowadzone minimum 50 cm powyżej poziomu 
przyległego terenu,  

B) osadzone gotowe przyłącze rury kanalizacyjnej PCV Ø 160 mm łączonej 
na kielich z uszczelkę typu wargowego,  

C) otwór wyłazowy Ø 600 mm z kominkami o wysokości minimum 1 m, 
D) żeliwną pokrywę wyłazu Ø 600 mm z otworami pozwalającymi na zamknięcie 

włazu przed możliwością otwarcia włazu przez osoby postronne,    
E) wszystkie wymagane dopuszczenia do użytkowania oraz atesty i certyfikaty 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym  m. in.  
 

-  pozytywna opinia techniczna - Krajowa Ocena Techniczna ITB - stanowiąca 
pozytywną ocenę właściwości użytkowych dostarczonego zbiornika 
żelbetowego   o pojemności 10 m3 - certyfikat CE, 

 

-   Atest higieniczny PZH – wydany przez Państwowy Zakład Higieny,  
 

- Ocena techniczna szczelności oraz właściwości użytkowych dotycząca 
szczelności dostarczonego zbiornika prefabrykowanego żelbetowego 
(dostarczonego na budowę) z wybranej firmy wydana przez ITB + protokół 
szczelności,   

 

-   deklarację zgodności z Polską normą 
  
-   pięcioletnią gwarancję szczelności 
 

7.2  Montaż zbiornika  
 

Projektuje się zbiornik żelbetowy, szczelny, prefabrykowany o pojemności 10 m3.  
Roboty ziemne wykonać w okresie letnim tzw. porze suchej. Prace rozpocząć od 
zdjęcia humusu i złożeniu go na odrębny odkład. Wykop wykonać z rozkopem ze 
skarpami o nachylonymi na zewnątrz maksymalnie 1:1. Dno wykopu wykonać 
minimum 80 cm szersze od wymiaru szamba (minimum 40 cm naddatku z każdej 
strony. Ściany wykopu zabezpieczyć przed „oberwaniem się”. W przypadku 
wykonania miejscowo zbyt głębokiego wykopu, celem wypoziomowania dana 
wykupu powstały ubytek uzupełnić chudym betonem (beton B15) - nie uzupełniać 
zagłębienia w dnie wykopu odspojonym gruntem, gdyż spowoduje 
to nierównomierne osiadanie zbiornika i w efekcie może doprowadzić 
do uszkodzenia lub rozszczelnienia szamba. Objętość ziemi z wykopu równą 
kubaturze szamba rozplantować na terenie działki, a pozostałą ziemię z wykopu 
ponownie wbudować na obsypanie szamba.  
W przypadku wykonywania robót ziemnych w innym okresie i wystąpienia zalania 
wykopu wykonać pompowanie wody. Dopuszcza się poziom wody opadowej 
w wykopie taki, który umożliwi wykonanie niwelacji terenu i wykonywanie 
pozostałych robót w tym robót przyłączeniowych, a skarpy wykopu nie będą się 
obsuwały. 

Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadku rury doprowadzającej ścieki i musi 
być zwiększona o 10 cm. Dno wykopu powinno być płaskie i wypoziomowane na 
całej długości i szerokości zbiornika. Na dnie wykopu wykonać podsypkę pod 
zbiornik o grubości od 5 do 10 cm. Podsypkę wykonać z piachu bez kamieni. 

Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec dolotowy znajdował się 
na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik wzdłużnie i poprzecznie. 
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Zbiornik najlepiej obsypywać piachem pozbawionym wszelkich twardych 
przedmiotów. Nie wolno obsypywać dolnej połowy zbiornika gliną !!! 

Napełnić zbiornik wodą do około ¼ wysokości i obsypać piaskiem do poziomu 
wody w zbiorniku. Zagęścić piasek wypełniający wykop. 

Napełnić zbiornik wodą do ½ wysokości i obsypać piaskiem do poziomu wody 
w zbiorniku. Zagęścić piasek wypełniający wykop. 

(W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, wykonać dodatkowe 
zabezpieczenie uniemożliwiające wypchnięcie zbiornika na powierzchnię np. 
wykonując betonowy wieniec wokół zbiornika w połowie jego wysokości lub 
obsypać zbiornik “suchym betonem”). 

Napełnić zbiornik wodą do ¾ wysokości i obsypać piaskiem do poziomu wody 
w zbiorniku. Zagęścić piasek wypełniający wykop. W przypadku występowania 
niestabilnego gruntu, zbiornik obsypać “suchym betonem”. 

Zasypać wykop do poziomu gruntu. Ostatnią wierzchnią warstwą winien być 
humus - warstwa ziemi roślinnej, którą należy rozplantować wokół zbiornika, 
a następnie obsiać trawą. 
Zaleca się wyprofilowanie nasypu nad płytą zbiornika ponad teren o 5 – 10 cm. 
 
Izolacja – wszystkie połączenia wykonywane na budowę tj. połączenie płyty 
przekryciowej oraz kominków wyłazu przed zasypaniem zbiornika zaizolować wg 
wytycznych producenta zbiornika. Zastosowana izolacja połączeń musi być 
odporna na agresywne działanie ścieków bytowych.  
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7.3 Płyta przekryciowa (stropowa) 

W związku z projektowanym zagłębieniem zbiornika do projektowanego szamba 
w Żarowie zamówić specjalnie wzmacnianą pokrywę zbiornika (tzw. najazd dla 
samochodów ciężarowych) o wytrzymałości do 12,5 tony. Mogą po niej 
przejeżdżać nawet niewielkie auta ciężarowe oraz przeniesie ona zasypkę  
zbiornika do poziomu przyległego gruntu (opcja dodatkowo płatna przy 
zamawianiu zbiornika).  

7.4 Pokrywa włazu  
 
W związku z bliską lokalizacją projektowanego zbiornika od planu zabaw rury 
betonowe komina wyłazowego należy zwieńczyć żeliwną pokrywą włazu 
Ø 600 mm z otworami pozwalającymi na zamknięcie włazu przed możliwością 
otwarcia włazu przez osoby postronne (należy wyeliminować możliwość 
pozostawienia niezabezpieczonego otwartego włazu przed dziećmi lub innymi 
użytkownikami placu zabaw).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy właz wykonany z żeliwa, umieszczany na powierzchni z możliwością 
ruchu pieszych i rowerów. Właz wykonany jest z żeliwnego odlewu klasy A15. 
Posiada otwory na wierzchniej stronie do unoszenia pokrywy oraz na śruby 
umożliwiające trwałe zamknięcie włazu. 

Wymiary włazu to 600 mm prześwitu, zaś średnica korpusu na zewnątrz wynosi 
665mm. 
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Minimalne wymagane dane włazu żeliwnego: 

 wysokość: H50 

 prześwit: 600 mm 

 średnica korpusu zewnętrznego: 665 mm 

 norma: PN-EN 124:200 

 materiał: żeliwo szare EN-GJL-200 

 
 

8.  Przykanalik sanitarny  
     
      Połączenie istniejącego budynku socjalnego na placu zabaw z projektowanym 

szambem o pojemności 10m3 na działce nr 61/1 w Żarowie w Gminie Grodków  

wykonać z rur PCV 160 mm łączonych na kielichy z uszczelkami typu 

wargowego prowadzone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys 

numer 1) oraz profilem podłużnym kanalizacji sanitarnej (rys nr 2). Po wyjściu 

instalacji kanalizacyjnej z budynku na zmianie kierunku zewnętrznej instalacji 

zaprojektowano studzienkę inspekcyjną typu WAVIN PVC 315 mm o rzędnych 

172,10/171,20 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Studzienka musi 

posiadać zamykany właz żeliwny uniemożliwiający otwarcie studzienki osobom 

postronnym. Przejście przez projektowaną studzienkę rewizyjną S1 wykonać 

poprzez kinetę kierunkową osadzoną z dole studzienki jako wlot i wyjście 

ze studzienki. Trasę kanalizacji sanitarnej oraz lokalizację studzienki rozdzielczej 

PVC 315 mm wykonać wykopem otwartym umocnionym. Naruszoną 

nawierzchnię odtworzyć – przywrócić do stanu istniejącego. Instalację kanalizacji 

sanitarnej należy wykonać z rur PCV 160 mm ułożonych na głębokości od 70 cm 

do 110 cm poniżej poziomu terenu o ściankach gr. 4 mm. Przejście rury 

kanalizacyjnej przez ścianę zewnętrzną budynku poprowadzić w rurze osłonowej 

Ø 200 mm. Przyłącz kanalizacyjny prowadzić w wykopie na podsypce piaskowej 

grubości min. 10 cm ze spadkiem od 1,50 do 2,00 %. Do zagłębienia przyłącza 

poniżej poziomu przemarzania gruntu tj. – 80 cm górę rury kanalizacyjnej ocieplić 

warstwą żużla grubości min 25 cm. Rurę zabezpieczyć przed kontaktem 

z żużlem otuliną z geowłukniny i np. 10 cm piasku płukanego. Sprawdzić 

szczelność przyłącza przed jego zasypaniem.  

 
 

8.1 Wszystkie użyte w niniejszym opracowaniu, w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót oraz w przedmiarze robót nazwy mają jedynie charakter 

poglądowy służący określeniu żądanych cech użytkowych produktów.  

Przy wykonywaniu niniejszego zadania można zastosować równoważne 

materiały i gotowe produkty o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. 
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9   Roboty ziemne. 

 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Przewody 
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
Prowadzić je mechanicznie, ale w zbliżeniu do istniejących sieci, prace 
prowadzić pod nadzorem właściciela sieci ręcznie. Wykopy o skarpach 
pionowych o szerokości dna dla przyłącza kanalizacyjnego do 100 cm.  
Na terenie niezabudowanym zdjąć wierzchnią warstwę tj. humus i złożyć 
na działce inwestora. Ułożone przyłącze kanalizacji sanitarnej obsypać 
20 cm piasku, a przed zasypaniem gruntem umieścić taśmę ostrzegawczą 
biało - czerwoną. Wykop zagęszczać mechanicznie warstwami 30 – 50 cm.  

 
Przed zasypaniem wykopów bezwzględnie wykonać powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną.  
 
 

10 Uwagi końcowe  
 

Wszelkie roboty prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów 
BHP – szczególnie przepisów BHP dotyczących robót ziemnych                        
i drogowych oraz robót z użyciem mechanicznego sprzętu ciężkiego.  

 
 
 


