
ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZ NEGO 
(PPNT) – III ETAP 

 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 

POSADOWIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY  
 
 

INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 4  wraz z niezbędną 
    infrastruktur ą techniczną realizowane w ramach 

Rozbudowy Inkubatora Technologicznego  
wraz z Centrum Obsługi PPNT  

 
OBIEKT:  Budynek „Hala nr 4”  

 
ADRES:  działki nr 1867/161, 1867/162 w Jasionce  
 
INWESTOR:  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
JEDNOSTKA 
PROJEKTOWANIA: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
   Centrum Projektowe „Miastoprojekt” w Rzeszowie 
   35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

 IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS 

PROJEKTANT 
mgr inż.arch. 
Grażyna Bączkowska 

A71/85 09.2014  

OPRACOWAŁ Jacek Nikipiło A80/83 09.2014  

 

PO-PW 
 





 1 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

POSADOWIENIA PODZIEMNYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY STAŁE  
Przy projektowanym budynku „Hala nr 4” 

NA DZIAŁCE nr1867/162 w JASIONCE. 
 
I. CEL INWESTYCJI. 
Na działce inwestycji zaprojektowano cztery podziemne pojemniki na odpady stale 
(bytowe) wytwarzane przez użytkowników aktualnie projektowanego budynku „Hala nr 4” 
oraz zaplanowanego na przyszłość budynku „Hala nr 3”. 
Planuje się docelową realizację na działce czterech podziemnych pojemników pojemności 
ok. 3m3 - każdy - na odpady segregowane („mokre”, szkło, makulatura i tworzywa) 
opróżniane raz w miesiącu. 
W uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza się etapowanie budowy zbiorników 
i ograniczenie liczby realizowanych pojemników do dwu sztuk, opróżnianych dwa razy 
w miesiącu (odpowiednio do aktualnie obowiązującej zasady segregacji odpadów na 
„mokre” i „suche”). 
Zaprojektowana lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadów stałych zapewnia 
odpowiedni dostęp dla użytkowników obu obiektów. Z uwagi na centralne usytuowanie 
wskazanej lokalizacji, zdecydowano o budowie pojemników podziemnych. Pozwolą one 
rozwiązać problem gromadzenia odpadów w sposób estetyczny i nieuciążliwy dla 
użytkowników budynków oraz dla otoczenia terenu inwestycji. 
Uwaga: posadowienie pojemników dostosować do zaprojektowanych dróg, ciągów 
pieszych oraz ukształtowania terenu. 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE O WSKAZANYM TYPOWYM PODZIEMNY M 

POJEMNIKU NA ODPADY.  
Pojemniki przeznaczone są do gromadzenia i okresowego przetrzymywania odpadów 
bytowych (nieprodukcyjnych). 
System selektywnej zbiórki odpadów przy pomocy podziemnych pojemników ogranicza 
do minimum powierzchnię terenu zajmowaną przez pojemniki - jedyny element pojemnika 
który jest widoczny dla użytkowników to kiosk wrzutowy umieszczony na górze kontenera. 
Sam zbiornik na odpady umieszczony jest pod ziemią, poniżej poziomu terenu.  
Pojemniki składają się z prefabrykowanego wodoszczelnego, betonowego silosu oraz 
stalowanego kontenera. Kontener wyciągany jest z silosu i opróżniany przy pomocy 
samochodu z dźwigiem. 
Niewidoczna część kontenera wykonana jest z blachy ocynkowanej natomiast górna 
część (kiosk wrzutowy) wykonany jest z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo. 
Wybrane pojemniki oraz ich konstrukcja powinny posiadać stosowne certyfikaty. 
 
III. OPIS ELEMENTÓW WYBRANEGO POJEMNIKA 3m 3 NA ODPADY BYTOWE. 
3.1 Prefabrykowany betonowy silos.  
Silos jest podziemną częścią pojemnika i jest wykonany jest z wodoszczelnego, 
wzmacnianego betonu. System odwadniający wykonany jest ze stali ocynkowanej 
w postaci kołnierza otaczającego górną krawędź silosu. Tak skonstruowany, niewidoczny 
kołnierz, usuwa nadmiar wody deszczowej na zewnątrz silosu, do gruntu.  
Silos wykonany jest ze wzmacnianego betonu klasy B45, klasa środowiskowa 3.  

3.3 Pojemnik.  
Pojemnik składa się z trzech głównych elementów  
- kontener podziemny  
- podłoga  
- kiosk wrzutowy  
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3.3.1 Kontener podziemny zawiera nast ępujące elementy:  
- obudowę  
- klapy podłogowe  
- układ opróżniania i podwieszania kontenera  
Obudowa kontenera wykonana jest ze stalowych blach ocynkowanych.  
Klapy podłogowe, podobnie jak obudowa wykonane są ze blach ocynkowanych.  
Układ opróżniania i podwieszania kontenera.  
Pojemniki mogą być wyposażone w jedno-, dwu- i trzy-hakowe systemy opróżniania lub 
inne certyfikowane systemy dopuszczone do stosowania. Dobór systemu uzależniony jest 
od pojazdów do opróżniania kontenerów posiadanych przez firmę wybraną do odbioru 
odpadów. 
Uwaga : wybór systemu opró żniania nale ży uzgodni ć z odbiorc ą odpadów 
bezpośrednio przed zamawianiem pojemników. 
3.3.2 Podłoga.  
Podłoga łączy kontener podziemny i kiosk wrzutowy, jednocześnie zasłania szczelnie 
silos. Podłoga umieszczona jest na wysokości chodnika oraz utwardzonej opaski, 
dokładnie do nich przylegając.  
Wybrano płytę wykonaną ze stalowej ryflowanej blachy ocynkowanej.  
3.3.3 Kiosk wrzutowy.  
Kiosk wrzutowy wykonany jest ze stali ocynkowanej i jest lakierowany proszkowo.  
Wybrano model na odpady bytowe z wrzutnią bębnową.  
Bęben skonstruowany jest w taki sposób iż odpady spadają do kontenera dopiero po 
zamknięciu otworu wrzutowego.  
 
IV. FORMA ARCHITEKTONICZNA. 
Widoczny element pojemnika – kiosk wrzutowy – ma prostą, nowoczesną i estetyczną 
formę. Niewielkie gabaryty pozwolą harmonijnie wtopić je we wskazaną lokalizację. 
Wybiera się ciemnoszary kolor wykończenia kiosku ( zbliżony do RAL 9007). 
 
V. KONSTRUKCJA POSADOWIENIA POJEMNIKÓW.  
Dane wyjściowe dla 1. pojemnika: 
• Ciężar betonowego silosu – 4405 kg 
• Ciężar stalowego kontenera – 516kg 
• Ciężar gromadzonych odpadów – 450 kg ( przyjęto 150kg/m3 odpadów ) 
Posadowienie pojemników zaprojektowano na wspólnej żelbetowej płycie dennej 
grubo ści 25cm. Zbrojenie płyty oraz rodzaj izolacji podan o na rysunku. 
 
VI. DANE LICZBOWE wskazanego pojemnika. 

• powierzchnia zaprojektowanego placu do gromadzenia  
odpadów w podziemnych pojemnikach 
(dla czterech pojemników)                20,00m2  

• kubatura części podziemnej (silosów)            4x 6,60m3 
• wymiary części nadziemnej (kiosku) 

(szerokość x głębokość x wysokość)    ok.   80 x 85 x 105cm 
 
VII. INSTALACJE SANITARNE. 

Nie dotyczy. 
 
VIII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 

Nie dotyczy. 
 

Opracowanie: 
    mgr inż. arch. Grażyna Bączkowska 


