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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W"gę samochodową platformową o nośności Q : 4ft. projektuje się na terenie
ocrtszcza|ni Scieków w Zamościu przy ul Al. t-go Maja |6, na działóenr geodez. 22812.

Waga sfuzyc będzie do wazenia samochodów cięzarowych dowozących ścięki oraz
rnnvch samochodów cięzarowych dostarczających materiały sypkie.

Wagę zaprojektowano na skwerze zielonym w poblizu punktu przyjęcia ścieków
dowozonych. Powierzchnia zajętaprzezwagę łącznie zutwardzeniami wynosi P : 152,00m2.

Wjazd na wagę od strony bramy nr 2.
\\.azenie samochodów przywozących ścieki' odbywa się w systemie elektronicznym' którego
kabel sterowniczy łączy sensory podstawy wagi z tablicą odczydłwagi zloka|izowanymprzy
nadze oraz rejestratorem zamontowanym w budynku punktu przyjęciaściekow dowozonych,
Jznaczonym na planie zagospodarowania nr 2.

Stalową konstrukcję platformy wagi oraz osprzętowienie elekfroniczne" waząco-
3omiarowe łącznie ztablicąodczytu oraz rejestratofem, dostarcza producent wagi

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, na|eŻy przesadzic w inne miejsce, częśc
L:-zewów ozdobnych kolidujących z projektowaną wagą oraz przeło iryc poza obrys wagi kabel
e\\ oświetlenia terenu , łącznie z przestawieniem sfupow oświetlenio}Yych terenu ,,S 1; i ,,S2', ,
r,r miejsca oznaczone na planie symbolami odpowiednio,,sOl" i ,,SOZ-.

Krzewy należy ostroznie wykopać - nie uszkadzając korzeni t przesadzic w inne miejsce
n-skazane przez inwestora.

Przepusty ochronne kabli oświetlenia terenu pozostają bez zmian,

Na trasie kabla sterowniczego, będącego v/ kolizji z sieciami energetycznymi'
kanalizacyjnymi oraz drogami utwardzonymi, wykonać przepusty ochronne z rur ochronnych
.Ąrot SRS g 50, o dfugościach rur podanych na planie zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu konstrukcji wagi oraznajazdów,,N-1'', wykonać betonowe uzupełnienia
nch najazdów oraz wokoł wagi wykonać utwardzenia zbetonowej kostki brukowej grubości
6crq na systemowej podsypce piaskowo-cementowej' Po stronie zachodniej wagi, wzdłuż,
utwardzonego chodnika, projektuje się betonowe koryto odprowadzające wody opadowe i
chroniące wagę przed zalewaniem wodami opadowymi. opaski z kostki brukowej obrzegowaó
betonowymi krawężnikami chodnikowymi.

Wybrukow ania i el ementy uzupełniaj ące betonowe wykonywać z odpowi ednimi
spadkami w kierunku drog wewnętrznych, w celu odprowadzenia wód opadowych z obrębu
rvagi, ze skierowaniem tych wod do studzienek kanalizacji deszczowej.

Powierzchnię nie wybrukowaną po wyrownaniu tefenu, obsiać trawą.

ó. oDPRoWADZENIE woD oPADowYCH

Odprowadzenie wod opadowych z terenu wagi, powierzchniowe, na drogi dojazdowe
rtewnętrzne, ze skierowaniem tych wód do studzienek zakładowej kanalizacji deszczowej'
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race nłiązane z organtzacją budowy

ai|enie placu budowy w energię elektrycznąi wodę

migotow ante zaplecza socjalno-biurowego
.-vńczenie stanówiska ppoz. z niezbędnym sprzętem na wypadek powstaniapożaru
p-rryotowanie placu budowy z odpowiednim oznakowaniem robót budowlanych, robót
.ńc"'o*ych orazwyznaczeniem składowisk dla róinego Ępu mateńałów budowlanych,
mwisk montazowych, węzłów betoniarskich itp.
rytonanie ogtodzenia placu budowy z tablicą informacyjną o prowadzonych pracach
r$onanie oświetlenia placu budowy

lsfęr końcowa

mi i uzbrojeniem podziemnym sterownicrym" na terenie Oczyszczalni Sciekow w
przy u|. A1. l-go Maja 16 - działkanr 228/2.

hdstawa opracowania

Dziennik UstawNr 120' poz, It26 z drna 10 tipca 2aa3r. - Rozporządzęnie Ministra

z dnia23 czerwca2OO3r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeitstwa i
zdrowia or az planu bezpie czeitstwa i ochrony zdr owta.

opracowanie wykonał. projektant konstrukcji :

inz. Henryk Cazeszczsk
upr. BGPK -W-8387 l2l 189
spec.konstrukcYjno-buołJ!?I:^*",ĄĘ.Grze,sz93yt.-11.
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