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OPIS  TECHNICZNY  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  
Zbiornika odparowującego odbierającego wody opadowe z drogi Podstrefy AZALIA i 
MAGNOLIA w Iłowej  
 
Inwestor: Gmina  Iłowa 
 
l. PODSTAWA OPRACOWANIA  
      -zlecenie inwestora 

-wizja lokalna terenu pod realizację projektu budowlanego zbiornika retencyjnego, 
-uzgodnienia ze zleceniodawcą, 
-obowiązujące normy i przepisy, 
-mapa do celów projektowych w skali l: 500 
-wypis z MPZP  
-uzgodnienia, warunki, 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Zbiornik retencyjny 

- zadaniem projektowanego zbiornika odparowującego jest magazynowanie wody w okresach jej 
nadmiaru z nowoprojektowanej drogi. Do opróżnienia zbiornika dochodzi w skutek odparowania 
zgromadzonej wody z jej powierzchni. Projektowany zbiornik jest szczelnie oddzielony od podłoża 
folią HDPE 2mm  o zgrzewanych połączeniach. Folia powinna mieć właściwości bitumo i olejo 
odporności. Ze względu na szczelne oddzielenie zgromadzonej wody od podłoża zbiornik nie 
wpływa na środowisko. Pojemność zbiornika do jego korony wynosi 615 m3. Zbiornik obsługuje 
projektowany odcinek drogi. Przy rozwinięciu zlewni należy ponownie rozpatrzeć odbiór wód 
deszczowych 
  

3.   DANE OGÓLNE 

    Powierzchnia zabudowy  551m3 

    Pojemność całkowita       615m3 

    Długość / szerokość        29m/19m 

     

4. OPIS KONSTRUKCYJNY

Wykonując zbiornik należy ułożyć na wibrowanej 10cm warstwie pospółki folie PEHD 
o gr. 2,0 mm dającą się łatwo obrabiać ( przycinać i spawać), zakończoną na 
brzegach listwami kotwiącymi wbetonowanymi do elementów kotwiących. Podłoże 
musi być gładkie , bez ostrych krawędzi mogących przedziurawić folie. Najlepiej 
dokonać wyrównania   piaskiem bądź geowłókniną odporną na przebicie. Osłonę 
przed uszkodzeniem na skarpach stanowić będą płyty żelbetowe ażurowe „POZBET', 
będące balastem stabilizującym położenie folii. Płyty ułożyć należy na warstwie 
pospółki o gr. 10 cm. Dno zbiornika wykończyć 10cm warstwą pospółki. Wokół 
zbiornika należy wykonać utwardzony chodnik z „Polbruku" bądź z płyt „B- 39"  . 
Zbiornik należy ogrodzić ogrodzeniem z siatki na słupkach o wysokości l, l 0 m lub 
balustradą O wysokości 1,10 m jak na rysunku . 

 

   



 
     5. DANE POZOSTAŁE 

Działka i teren nie są wpisane do rejestru zabytków. Działka nie 
znajduje się na terenie eksploatacji górniczej. Budowa nie 
będzie stwarzać zagrożeń dla środowiska, higieny zdrowia i 
użytkowników projektowanego obiektu. Budowa nie stwarza 
zagrożenia dla otoczenia obiektu i osób trzecich. 
Zachowano warunki wynikające z wypisu i wyrysu z MPZP 
wydane przez Gmine Iłowa. 
 
 
6. UWAGI KOŃCOWE 

Do robót przystąpić na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę i 
zgłoszenia do Nadzoru Budowlanego w Żaganiu zamiaru rozpoczęcia robót. 
Wszelkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, 
technologią Do robót budowlanych objętym niniejszym zagospodarowaniem można 
wykonawstwa, przepisami BHP. normami i przepisami prawnymi a w szczególności 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z 
zachowaniem odpowiednich wytycznych i instrukcji. Należy 
stosować materiały i wyposażenie posiadające certyfikaty jakości 
jednostek zewnętrznych bądź deklaracje zgodności producenta. 
Należy wykonywać: 

- protokoły częściowych odbiorów technicznych, (próby szczelności na     
infiltracje i eksfiltracje,  
- inwentaryzację geodezyjną   dokonaną przez uprawnionego geodetę i 
potwierdzoną przez Ośrodek Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 
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