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I.  Część opisowa

      1.1.  Dane ogólne.

                  Inwestor     -  Ośrodek Hodowli Zarodowej „ Przerzeczyn Zdrój”  
Sp. z o.o.  w Gilowie 120 A 
58-230 Niemcza

                  Obiekt         -  Przepęd pomiędzy oborą a bukaciarnią
                  Adres           -  działki nr 59/5, 20/7 i 58 w Stasinia

       1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,
- inwentaryzacja istniejącego budynku bukaciarni
- program użytkowy uzgodniony z Inwestorem

1.3. Dane charakterystyczne obiektu

Projektowany  przepęd  wykonany  zostanie  pomiędzy  dwoma  budynkami
inwentarskimi  tj.  oborą  dla  krów  mięsnych  a  bukaciarnią.  Przepęd  wykonany
zostanie z rur stalowych ocynkowanych. Przęsła przepędu wykonane z trzech rur fi
73 o grubości ścinki 4,5 mm. Natomiast słupki przepędu wykonane z rur fi 108 mm
o grubości  ścianki  5,4  mm. Rozstaw słupków na odcinkach prostych co  300 cm
natomiast  na  łukach  co  200  cm.  Wysokość  słupków  150  cm  p.p.t.  Szerokośc
przepędy wynosi 350 cm. 

 1.4.  Przedmiot i zakres .

Przedmiotowy  projekt wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych budowy
przepędu w tym w szczególności : 
1) niwelacja trasy przepędu,
2) wykopanie dołów pod słupki 
3) zalanie słupków betonem ,
4) wykonanie przepędu wraz z bramkami

         1.5. Stan istniejący terenu.

Projektowana przepęd zlokaliozowany zostanie   na  terenie  Gospodarstwa w w
Stasinie  na  działkach  nr   59/5,  20/7  i  58   należącej  do  Inwestora  tj.  Ośrodka
Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój” Sp. z o.o. Przeprowadzenie planowanych
prac  nie spowoduje żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wycinki drzew.  
Projektowana  inwestycja  nie  wpłynie  ujemnie  i  nie  stanowi  zagrożenia  dla
środowiska naturalnego.
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II. Opis techniczny.

        2.1. Dane ogólne.

Przedmiotowy  projekt wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych budowy
zadaszenia ( wiaty) nad budkami dla cieląt

2.2. Przedmiot i zakres remontu.

                   Podstawą opracowania jest :
- umowa z Inwestorem,
- inwentaryzacja istniejącego budynku bukaciarni
- program użytkowy uzgodniony z Inwestorem

Przedmiotowy  projekt wykonawczy obejmuje zakres prac budowlanych budowy
przepędu w tym w szczególności : 
a) niwelacja trasy przepędu,
b) wykopanie dołów pod słupki ,
c) zalanie słupków betonem ,
d) wykonanie przepędu wraz z bramkami

2.2.1. Niwelacja terenu
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  przepędu  wykonana  zostanie
niwelacja  i  oczyszczenie  terenu  z  rzadkich  krzaków.  Niwelację  i
oczyszczenie przeprowadzić mechanicznie i ręcznie.

2.2.2. Ustawienie słupków
Słupki stalowe ocynkowane z rur  fi 108 mm i grubości ścianki 5,4 mm.
Rozstaw  słupków  na  odcinkach  prostych  co  300  cm  natomiast  na
łukach co 200 cm. Wysokość słupków 150 cm powyżej poziomu terenu.
Słupki zabetonować   betonem C 16/20 zgodnie z rysunkiem K2.

2.2.3. Wykonanie  przepędu
Przepęd wykonany z rur stalowych ocynkowanych fi 73 o grubości ścianki
4,5 mm. Przęsło wykonane z trzech rur  w rozstawie zgodnie z rys. nr K2. Na
trasie  przepędu  wykonane  zostaną  bramki  umożliwiające  przejazd  przez
drogę na dz. nr 58 oraz przy bukaciarni. Bramki wyposażone w odciągi.

                                                                                       Opracował
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