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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora, 
- Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany budynku zaplecza, 
-     Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
- Wizja lokalna, 
- Uzgodnienia. 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Opracowanie obejmuje projekt infrastruktury sanitarnej dla zespołu boisk i budynku zaplecza boisk  
oraz wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku zaplecza, a w szczególności: 
- przyłącze wodociągowe do budynku zaplecza, 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza, 
- drenaŜ boiska do piłki noŜnej i boiska wielofunkcyjnego, 
- sieć kanalizacji deszczowej zbierająca wody z odwodnienia płyt boisk, ciągów komunikacyjnych 

i dachu budynku zaplecza boisk, 
-    sieć kanalizacji sanitarnej – przebudowa odcinka trasy sieci kanalizacji sanitarnej, 
- instalacje wewnętrzne wod.-kan. , c.o. i wentylacji w budynku zaplecza boisk. 
 
3. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE. 
 
3.1. STAN ISTNIEJĄCY. 
 

Obecnie na terenie, na którym planowana jest inwestycja istnieje sieć wodociągowa oznaczona 
jako „w90”. Jest to prawdopodobnie sieć wodociągowa z rur PE lub PVC o średnicy zewnętrznej ø90 
mm. Sieć ta przebiega w drodze gminnej asfaltowej – działka nr 281/5. 
 
3.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY. 
 

Zapotrzebowanie wody określono wg Dz. Ust. Nr 8 Poz.70, tab. 3/27 – 66 dm3/dobę – 1 ćwiczący. 
W związku z powyŜszym obliczono następujące zapotrzebowanie na wodę: 
Qd = 30 x 66 = 1980 dm3/d = 1,98 m3/d, 
Qdmax = 1,98 x 1,5 = 2,97 m3/d. 

Dobrano przyłącze wodociągowe PE o średnicy zewnętrznej 32 mm. 
 
3.3. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 
 

Włączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano w drodze gminnej, działka 
nr 281/5. Następnie przyłącze poprowadzono pod chodnikiem na teren zespołu boisk. Wejście z 
przyłączem do budynku zaplecza od strony północnej ściany szczytowej.  
 
3.4. ZASTOSOWANE PRZEWODY I WYKONANIE PRZYŁ ĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 
 
 Przewody przyłącza projektuje się z rur i kształtek PE-HD mm, PE100, SDR17 na ciśnienie 
robocze 1,0 MPa. Przewody i kształtki naleŜy łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego lub za 
pomocą kształtek skręcanych. Wejście przyłącza wody do budynku zaprojektowano w pomieszczeniu  
administratora, gdzie zamontowany będzie wodomierz skrzydełkowy DN25 mm, zawór 
antyskaŜeniowy i zawory odcinające DN25 mm. TuŜ przy budynku zainstalować naleŜy hydrant 
nadziemny o średnicy DN 80. 
 Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
zawartymi w normie branŜowej BN–83/8836–02  „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania  
i badania przy odbiorze”. 
 Przyłącze wodociągowe naleŜy prowadzić na głębokości około 1,4÷1,6 m p.p.t. Przewody naleŜy 
układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm, ponadto naleŜy wykonać obsypkę równieŜ 
piaskową na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.  
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Pozostałą cześć wykopu naleŜy zasypać gruntem rodzimym,. JeŜeli grunt rodzimy nadaje się do 
wykonania podsypki i obsybki rurociągu naleŜy go wykorzystać, bez konieczności nawozu nowego 
gruntu. W przypadku przejścia przyłącza wodociągowego pod chodnikiem, naleŜy wykonać rozbiórkę 
chodnika i obrzeŜy i po zasypaniu wykopów wykonać ponowne ułoŜenie chodnika z wbudowaniem 
obrzeŜy. Pozostałe tereny na których wykonano przyłącze naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
3.5. PRÓBA SZCZELNOŚCI I DEZYNFEKCJA PRZYŁ ĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 
 
 Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złącz rurociągu z PE, naleŜy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową. Próbę naleŜy wykonać po ułoŜeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z 
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku. 
 Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN–81/B-10725 „Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu”. 
 Na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą występować przecieki w postaci kropelek 
wody oraz nie moŜe pojawić się rosa. W razie stwierdzenia przecieków na złączach, naleŜy dokonać 
naprawy - przy złączach zgrzewanych naleŜy wyciąć uszkodzone złącze zastępując go nowym, 
 Rurociągi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu czystą 
wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 
mechanicznych. 
 Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną powstałą z rozpuszczenia podchlorynu wapnia 
lub sodu, zawierającą min 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję 
przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. 
Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 10 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu 
dezynfekcji sieć naleŜy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Po dokonanej 
dezynfekcji i przepłukaniu sieci powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
 
3.6. UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Istniejący hydrant znajdujący się obecnie na terenie planowanej bieŜni naleŜy przenieść poza 
ogrodzenie terenu zespołu boisk. 
 Z uwagi moŜliwość wystąpienia wody gruntowej w wykopie, wykop naleŜy systematycznie 
odwadniać poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – MontaŜowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach. 
Ponadto wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych przedstawionych przez producentów 
w instrukcjach montaŜu rurociągów i armatury. 
 
4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
4.1. STAN ISTNIEJĄCY. 
 

Obecnie ścieki z istniejącego budynku gospodarczego, który zostanie przebudowany na potrzeby 
zaplecza boisk odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego znajdującego się przy tym budynku. 
Planuje się wyłączenie ist. zbiornika i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, które podłączone 
zostanie do sieci kanalizacyjnej biegnącej w drodze gminnej – działka nr 281/5. 
 
4.2. PRZEBIEG PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ.  

 
Wyjście z przyłączem kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza od strony południowej budynku do 

projektowanej studzienki S1 o rzędnych 134,45/133,0. Przyłącze zostanie podłączone do istniejącej 
studzienki kanalizacyjnej w asfaltowej drodze gminnej, działka nr 281/5. 
 
4.3. ZASTOSOWANE PRZEWODY I WYKONANIE PRZYŁ ĄCZA KANALIZACYJNEGO.  
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 Rurociągi grawitacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o średnicy Ø160 mm, kielichowanych 
na uszczelkę, typu cięŜkiego „S” SN8. 
 NaleŜy zastosować studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000 mm składające się z: 
- dna betonowego monolitycznego Ø1000 mm 
-  kinety, wykonanej z betonu hydrotechnicznego B-25, 
- kręgów betonowych Ø1000 mm , 
- pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego, 
- płyty pokrywowej Ŝelbetowej pod właz Ŝeliwny Ø1000/600 mm, 
- pierścieni dystansowych,  
- włazu Ŝeliwnego kanałowego klasy B-125. 
 Sposób prowadzenia rurociągu, jego zagłębienie i usytuowanie studni rewizyjnych pokazano na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Rurociąg grawitacyjny został poprowadzony 
na głębokości około 1,2 m p.p.t. Rury i kształtki PVC naleŜy, przed opuszczeniem do wykopu lub 
przed montaŜem, sprawdzić pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń Po wstępnym 
rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przeprowadzić montaŜ zgodnie z projektowanym spadkiem 
pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do punktu o rzędnej wyŜszej. Aby zapewnić 
prawidłowe połoŜenie rury w wykopie naleŜy ją co  30 do 40 cm przysypać. Następnie naleŜy rury 
ustawić współosiowo, posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg i wcisnąć 
bosy koniec do kielicha. 
 Studzienki naleŜy posadowić na zagęszczonej warstwie z piasku lub pospółki o grubości min. 15 
cm. Do wypełnienia obszaru wokół studni powinien być uŜyty odpowiedni materiał luźny o grubości 
ziaren nie przekraczającej 32 mm. Materiał wokół studni naleŜy ubijać warstwami w promieniu 40 cm, 
a w przypadku montaŜu na poziomie zalegania wód gruntowych w promieniu 50 cm. Dopasowanie 
wysokości studni do Ŝądanej wysokości uzyskuje się poprzez uŜycie odpowiedniej ilości pierścieni 
dystansowych. Po dopasowaniu wysokości studni montuje się właz Ŝeliwny. 
 
4.4. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO .  
 
 Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z PVC, naleŜy przeprowadzić próbę 
szczelności na eksfiltrację i infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735) Kanalizacja. 
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 Próbę naleŜy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi. 
Odcinek stabilizuje się przez wykonanie obsypki. NaleŜy obniŜyć poziom zwierciadła wody gruntowe w 
górnej studzience o min 0,5 m poniŜej dna wykopu. Wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie 
zaślepić, napełnić górną studzienkę wodą do poziomu 0,5 m powyŜej górnej krawędzi otworu 
wylotowego i po 30 s dla odcinków do 50 m lub 1 min dla odcinków pow. 50 m sprawdzić, czy w 
studzience nie wystąpił ubytek wody. Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki 
gumowej o specjalnej konstrukcji zabezpieczają szczelność w obu kierunkach tzn. na eksfiltrację jak i 
na infiltrację.   
 
4.5. UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Z uwagi moŜliwość wystąpienia wody gruntowej w wykopie, wykop naleŜy systematycznie 
odwadniać poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – MontaŜowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach. 
Ponadto wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych przedstawionych przez producentów 
w instrukcjach montaŜu rurociągów i studzienek. 
 
5. DRENAś. 
 
5.1. USYTUOWANIE DRENAśU. 
 
 Zaprojektowano drenaŜ boiska do piłki noŜnej oraz boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki, piłki 
siatkowej oraz piłki ręcznej). 
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 DrenaŜ boisk do zaprojektowano jako główną, zbiorczą  rurę drenarską o średnicy Ø160 mm 
biegnącą po przekątnej obu boisk, do której podłączono przewody boczne pod kątem 45º o średnicy 
Ø65 mm, ułoŜone do siebie równolegle w odległości 5,0 m, które odprowadzają wody opadowe z płyt 
boisk. Na początku i na końcu przewodu zbiorczego usytuowano studzienki drenarskie, będące 
jednocześnie studzienkami kanalizacji deszczowej. Przewód zbiorczy drenarski będzie równieŜ słuŜył 
do odbioru wód opadowych z dachu budynku zaplecza. 
 
5.2. ZASTOSOWANE PRZEWODY DRENARSKIE I WYKONANIE DR ENAśU. 
 
 DrenaŜ naleŜy wykonać z rur PVC-U, produkowanych w zwojach, karbowanych, o średnicach 
∅160,  ∅65 mm. NaleŜy stosować rury o perforacji rozmieszczonej równomiernie na całym obwodzie. 
Szerokość szczelin powinna wynosić od 0,8 do 1,2 mm. Rury te naleŜy łączyć ze sobą za pomocą 
kształtek z PVC-U takich jak trójniki kątowe 45° oraz redukcje. Ponadto końce rur odwadniających 
naleŜy zaślepić korkami PVC-U. Rury i kształtki powinny być łączone ze sobą specjalnymi 
zatrzaskami, zapewniającymi łatwość i szybkość montaŜu. Rury o w/w cechach zapewnią mniejsze 
opory przepływu wody przez otwory co zwiększy skuteczność działania odwodnienia. 
 Studzienki drenarskie są jednocześnie studzienkami kanalizacji deszczowej i naleŜy wykonać jako 
betonowe Ø1000mm, z dnem prefabrykowanym, z pierścieniem odciąŜającym i włazem Ŝeliwnym 
klasy B-125, izolowane antykorozyjnie. 
 Po wykonaniu niwelacji i plantowania terenu naleŜy wykonać mechanicznie lub ręcznie wykopy pod 
rurociągi drenarskie z odwiezieniem wybranego gruntu. Spadki przewodów odwadniających dobrano 
tak, aby ich zagłębienie w najwyŜszym ich punkcie (zakorkowany koniec przewodu) wynosiło około 
0,6 m p.p.t.  Po wykonaniu wykopów i wyrównaniu ich dna i skarp naleŜy wykonać podsypkę 
drenaŜową o grubości 10 cm, zagęszczoną, pod rurociągi, ze Ŝwiru o uziarnieniu 8÷16 mm. Następnie 
naleŜy ułoŜyć rurociągi drenarskie na w/w podsypce i  wykonać połączenia za pomocą kształtek. W 
przypadku gdy wystąpi uszkodzenie rur (wgniecenie) w wyniku ich nieprawidłowego ich składowania 
lub układania, naleŜy wyciąć uszkodzony odcinek rury i zamontować w to miejsce złączkę. Kolejną 
czynnością jest obsypanie rurociągów przez wypełnienie rowków drenarskich w/w Ŝwirem. Pozostałe 
warstwy drenaŜowe określa konstrukcja płyt poszczególnych boisk 
  
5.3. UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Z uwagi moŜliwość wystąpienia wody gruntowej w wykopie, wykop naleŜy systematycznie 
odwadniać poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych”. Ponadto Wykonawca ma obowiązek stosować się do instrukcji montaŜu rur 
drenarskich dostarczonych przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich 
warunków zawartych w uzgodnieniach.  
 
6. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
 
6.1. STAN ISTNIEJĄCY. 
 

Obecnie na terenie, na którym planowana jest inwestycja istnieje kanalizacja deszczowa 
oznaczona jako „kd 200”, biegnąca wzdłuŜ południowego ogrodzenia zespołu boisk. Jest to 
prawdopodobnie sieć deszczowa o średnicy ∅200 mm. 
 
6.2. PRZEBIEG SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.  
 

Wody deszczowe z budynku zaplecza boisk odprowadzone zostaną dwiema rurami spustowymi, 
wyposaŜonymi w rewizje PVC-U Ø160 mm zamontowanymi 0,5 m n.p.t., do przewodów kanalizacji 
deszczowej biegnących wzdłuŜ północnej ściany szczytowej budynku zaplecza do studzienki 
rewizyjnej D1 o rzędnych 134,60/133,60, będącej jednocześnie studzienką drenarską.  
Następnie wody deszczowe poprowadzone zostaną głównym przewodem zbiorczym drenaŜowym 
boisk do drugiej studzienki rewizyjnej D2 o rzędnych 134,42/133,15, będącej równieŜ studzienką 
drenarską, skąd dalej zaprojektowano przewód PVC ∅160mm, podłączony do istniejącej studzienki 
kanalizacji deszczowej która znajduje się tuŜ za południowym ogrodzeniem terenu zespołu boisk.  
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 Wody opadowe z terenu ciągów komunikacyjnych zostaną odprowadzone poprzez odwodnienie 
liniowe i dalej poprzez rurociąg PVC ∅200 mm do istniejacej studzienki poza ogrodzeniem 
południowym zespoły boisk. 
 
6.3. ZASTOSOWANE PRZEWODY I WYKONANIE SIECI KANALIZ ACJI DESZCZOWEJ. 
 
 Rurociągi grawitacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o średnicy Ø200 i Ø 160 mm, 
kielichowanych na uszczelkę, typu średniego „N” SN4. 
 Sposób prowadzenia rurociągu, jego zagłębienie pokazano na planie zagospodarowania terenu. 
Rurociąg grawitacyjny został poprowadzony na głębokości około 1,0 m p.p.t. Rury i kształtki PVC 
naleŜy, przed opuszczeniem do wykopu lub przed montaŜem, sprawdzić pod kątem występowania 
ewentualnych uszkodzeń Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przeprowadzić montaŜ 
zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do punktu o 
rzędnej wyŜszej. Aby zapewnić prawidłowe połoŜenie rury w wykopie naleŜy ją co  30 do 40 cm 
przysypać. Następnie naleŜy rury ustawić współosiowo, posmarować bosy koniec i uszczelkę 
środkiem ułatwiającym poślizg i wcisnąć bosy koniec do kielicha. 
 
6.4. UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Z uwagi moŜliwość wystąpienia wody gruntowej w wykopie, wykop naleŜy systematycznie 
odwadniać poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – MontaŜowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach. 
Ponadto wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych przedstawionych przez producentów 
w instrukcjach montaŜu rurociągów i studzienek. 
 
7. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
7.1. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
 Na terenie istniejącego boiska sportowego, a tym samym w miejscu gdzie powstanie płyta boiska 
do piłki noŜnej, przebiega istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 ze studzienką w płycie boiska. 
 
7.2. USYTUOWANIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.  
 

Zakłada się przełoŜenie sieci poprzez wykonanie prostopadłego odcinka sieci z rur PVC ∅200 mm 
i posadowieniu studzienki kanalizacyjnej na skarpie powyŜej trybun. Projektowana sieć kanalizacyjna 
włączona zostanie do istniejącej studzienki kanalizacyjnej znajdującej się poza południowym 
ogrodzeniem zespołu boisk.     
 
7.3. ZASTOSOWANE PRZEWODY I WYKONANIE SIECI KANALIZ ACJI SANITARNEJ.  
 
 Rurociągi grawitacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o średnicy Ø200 mm, kielichowanych 
na uszczelkę, typu średniego „N” SN8. 
 NaleŜy zastosować studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1000 mm składające się z: 
- dna betonowego monolitycznego Ø1000 mm 
-  kinety, wykonanej z betonu hydrotechnicznego B-25, 
- kręgów betonowych Ø1000 mm , 
- pierścienia odciąŜającego Ŝelbetowego, 
- płyty pokrywowej Ŝelbetowej pod właz Ŝeliwny Ø1000/600 mm, 
- pierścieni dystansowych,  
- włazu Ŝeliwnego kanałowego klasy B-125. 
 Sposób prowadzenia rurociągu, jego zagłębienie i usytuowanie studni rewizyjnych pokazano na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. Rurociąg grawitacyjny został poprowadzony 
na głębokości około 1,2 m p.p.t. Rury i kształtki PVC naleŜy, przed opuszczeniem do wykopu lub 
przed montaŜem, sprawdzić pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń Po wstępnym 
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rozmieszczeniu rur w wykopie naleŜy przeprowadzić montaŜ zgodnie z projektowanym spadkiem 
pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niŜszej do punktu o rzędnej wyŜszej. Aby zapewnić 
prawidłowe połoŜenie rury w wykopie naleŜy ją co  30 do 40 cm przysypać. Następnie naleŜy rury 
ustawić współosiowo, posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg i wcisnąć 
bosy koniec do kielicha. 
 Studzienki naleŜy posadowić na zagęszczonej warstwie z piasku lub pospółki o grubości min. 15 
cm. Do wypełnienia obszaru wokół studni powinien być uŜyty odpowiedni materiał luźny o grubości 
ziaren nie przekraczającej 32 mm. Materiał wokół studni naleŜy ubijać warstwami w promieniu 40 cm, 
a w przypadku montaŜu na poziomie zalegania wód gruntowych w promieniu 50 cm. Dopasowanie 
wysokości studni do Ŝądanej wysokości uzyskuje się poprzez uŜycie odpowiedniej ilości pierścieni 
dystansowych. Po dopasowaniu wysokości studni montuje się właz Ŝeliwny. 
  
7.4. UWAGI KOŃCOWE. 
 
 Z uwagi moŜliwość wystąpienia wody gruntowej w wykopie, wykop naleŜy systematycznie 
odwadniać poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
 Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – MontaŜowych cz. II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach. 
Ponadto wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych przedstawionych przez producentów 
w instrukcjach montaŜu rurociągów i studzienek. 
 
8. INSTALACJA WEWN ĘTRZNA WODOCIĄGOWA. 
 

W budynku zaplecza boisk przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w których 
usytuowano umywalnie i pomieszczenia ustępowe. W części męskiej przewidziano 1 miskę ustępową, 
1 pisuar, 3 umywalki oraz 3 kabiny prysznicowe. W części damskiej przewidziano 2 miski ustępowe, 3 
umywalki oraz 3 kabiny prysznicowe. 

Ponadto zaprojektowano ogólnodostępne pomieszczenie ustępowe damskie w którym w 
przedsionku umieszczono 1 umywalkę i w pomieszczeniu ustępowym 1 miskę ustępową. 
Przewidziano równieŜ pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla niepełnosprawnych gdzie usytuowano 
1 umywalkę, 1 pisuar, 1 miskę ustępową.  

Wszystkie w/w przybory sanitarne zostaną zasilone odpowiednio w armaturę czerpalną, do której 
zostanie doprowadzona woda zimna i ciepła lub tylko zimna. Umywalki i natryski wyposaŜyć naleŜy w 
baterie ścienne. Płuczki misek ustępowych naleŜy zasilić za pośrednictwem zaworów kątowych z 
filtrem ½”, a pisuary naleŜy wyposaŜyć w zestawy spłukujące z zaworem ½”. Ponadto w 
przedsionkach pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przewidziano zawory czerpalne ze złączką do 
węŜa, słuŜące do utrzymania tych pomieszczeń w czystości. 

Ciepła woda będzie przygotowywana w elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczach wody o 
pojemności 150 l kaŜdy i mocy grzejnej 1,5 kW, zamontowanych w przedsionkach pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych. Na podejściach wody zimnej do podgrzewaczy naleŜy zamontować zawory 
bezpieczeństwa ∅15 / 6 bar oraz zawory odcinające kulowe. 

Przewody wody zimnej i ciepłej naleŜy wykonać z rur warstwowych PEX-Al-PEX, łączonych przez 
kształtki skręcane zaciskowe lub zaprasowywane, prowadzone pod posadzką lub w bruzdach 
ściennych. Zastosowany typ rur PEX-Al-PEX powinien być przeznaczony zarówno do instalacji zimnej 
wody (temp. pracy 20°C, temp. max 95°C, ciśnienie pracy 10 bar), jak i ciepłej wody (temp. pracy 
60°C, temp. max 95°C, ciśnienie pracy 10 bar). Przewody wody ciepłej i zimnej naleŜy izolować 
otulinami z pianki polietylenowej grubości 6 mm, przeznaczonymi do montaŜu podtynkowego.  

 
9. INSTALACJA WEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zamontowano przybory wymienione w punkcie 7. 
Ponadto w kabinach natryskowych zaprojektowano odwodnienia liniowe z PVC składające się z: 
kanałów wraz z rusztami, złączek, dekli i elementów odpływu pionowego, a w przedsionkach w/w 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wpusty z tworzywa sztucznego o średnicy 
odpływu ∅100 mm. 
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Poziomy kanalizacyjne o średnicy Ø150 i Ø100 mm naleŜy wykonać z rur i kształtek PVC-U, 
kielichowanych na uszczelkę, typu średniego „N” SN4, S-20, SDR 41. Natomiast pozostałe poziomy, 
piony i podejścia do przyborów sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach naleŜy wykonać z rur i 
kształtek PVC-U kielichowych, wyposaŜonych fabrycznie w gumowe uszczelki wargowe pokryte 
środkiem poślizgowym na bazie silikonu. Rury powinny charakteryzować się odpornością termiczną 
na przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75ºC, a w przepływie chwilowym 90ºC. 
 Poziomy naleŜy prowadzić pod posadzką w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. 
Piony kanalizacyjne naleŜy zabudować i zamontować 0,5 m nad posadzką rewizję oraz zakończyć 
ponad dachem wywiewką PVC-U Ø75 mm. Podejścia do przyborów naleŜy prowadzić w bruzdach 
ściennych. 

Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy: PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody kanalizacyjne powinny być układane 
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu ścieków. Ponadto przewody nie powinny być 
prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 
odległość przewodów PVC-U od przewodów cieplnych powinna wynosić min 0,1 m, mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku gdy ta odległość jest mniejsza naleŜy zastosować izolację termiczną. W 
przypadku gdy przewody kanalizacyjne przechodzą przez stropy lub ściany, pomiędzy ścianką rur a 
krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona 
materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Przewody naleŜy mocować do konstrukcji budynku za 
pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mocować przewody pod kielichami. 

Sposób prowadzenia przewodów, średnice i usytuowanie odbiorników i przyborów pokazano na 
rysunkach. 

 
10. INSTALACJA WEWEN ĘTRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
 

Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Przewidziano grzejniki 
elektryczne zapewniające dostarczenie ilości ciepła pokrywającej straty ciepła dla poszczególnych 
pomieszczeń w okresie zimowym (dla ogrzewania „dyŜurnego”), co zapewnia równieŜ prawidłowe 
ogrzanie pomieszczeń w okresie ich uŜytkowania. Straty ciepła wynoszą 10,5 kW. 

Przewidziano ogrzewanie do temperatury +20°C i +24°C w okresie, gdy temperatura zewnętrzna 
wynosi O°C oraz ogrzewanie „dyŜurne” do 7°C, gdy temperatury zewnętrzne są ujemne. Zaleca się 
stosować elektryczne grzejniki konwekcyjne, wiszące, o wysokości 450 mm, napięcie 230 V, 
wyposaŜone w elektroniczny termostat temperatury. Dwa poziomy pracy: 
- komfort: +9°C do +28°C, 
- antyzamarzanie: +7°C. 

NaleŜy zastosować do sterowania pracy grzejnikami programator tygodniowy „CHRONOKARTA” 
(max 21 grzejników), napięcie zasilania 230 V.  
 
11. WENTYLACJA.  
 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wentylowane będą wentylatorami łazienkowymi włączonymi 
do kanałów wentylacyjnych murowanych (4 szt.). Dwa z nich włączone do kanałów poprzez leŜaki z 
rur PVC ∅ 160 prowadzone ponad stropem. Dwa wentylatory odprowadzać będą powietrze 
bezpośrednio ponad dach poprzez wywietrzaki typu A ∅160 na podstawach dachowych B/II. Nawiew 
poprzez nawietrzaki podokienne regulowane i infiltrację. 
 
12. WYPOSAśENIE P. POśAROWE 
 
 WyposaŜenie w gaśnice p. poŜarowe – wg instrukcji opracowanej na etapie zgłoszenia do 
uŜytkowania. 
 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla niniejszego opracowania wykonano 
zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 21a ust. 4. Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 
1126 z późniejszymi zmianami. 
 



 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

ZESPÓŁ BOISK W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W M. ŚWIEDZIEBNIA, GMINA ŚWIEDZIEBNIA 
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE, PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, DRENAś, 

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD.-KAN. I C.O. 
 

 

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa „INEKO” , ul. Ostródzka 53, 14-200 Iława 
tel. 89 648 76 41, fax. 89 648 71 51, e-mail: biuro@ineko.pl 

 
                                         

 

 
1

13.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANE GO ORAZ KOLEJNO ŚĆ 
         REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW . 
 
 Roboty budowlane dla projektowanych przyłączy, sieci i instalacji wewnętrznych obejmują: 
- ewentualne roboty przygotowawcze i porządkowe, 
- roboty ziemne (wykonanie wykopów, odwadnianie wykopów, ułoŜenie podsypki i obsypki 

rurociągów, zasypanie wykopów i ich zagęszczenie), 
- roboty instalacyjne (montaŜ przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i drenaŜowych, montaŜ 

studni rewizyjnych i drenarskich, próby szczelności przewodów), 
- roboty drogowe (demontaŜ i ponowne ułoŜenie chodników i nawierzchni asfaltowych), 
- roboty instalacyjne wewnętrzne (montaŜ instalacji wewnętrznej wodociągowej z armaturą i 

podłączenie jej do przyłącza wodociągowego, montaŜ instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej z 
przyborami i podłączenie jej do przykanalika, montaŜ grzejników elektrycznych i nawiewników 
podokiennych, 

 
 Wykaz robót z zachowaniem kolejności realizacji poszczególnych obiektów: 
- wytyczenie przyłączy, drenaŜu i sieci w terenie, 
- wykonanie robót porządkujących po trasach rurociągów z przygotowaniem do wejścia dla sprzętu i 

tymczasowe zdjęcie nawierzchni utwardzonych, 
- lokalizacja poprzez wykonanie wykopów ręcznych odkrywkowych istniejącego uzbrojenia terenu 

wraz z zaznaczeniem miejsc kolizyjnych, 
- przystąpienie do robót ziemnych mechanicznych i ręcznych (wykonywanie wykopów), 
- montaŜ przyłączy i włączenie ich do istniejących sieci, montaŜ drenaŜu i sieci z wykonaniem 

podsypek, obsypek ,zasypania i zagęszczenia wykopu , 
- montaŜ wewnętrznej instalacji wodociągowej i podłączenie jej do przyłącza wodociągowego, 
- montaŜ wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i włączenie jej do przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
- montaŜ grzejników elektrycznych i nawiewników podokiennych 
- ponowne ułoŜenie nawierzchni utwardzonych, 
- uporządkowanie terenu po robotach. 
 Szczegółową kolejność realizacji robót ustali Wykonawca po rozpoznaniu terenu. 
 
13.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.  
 
 Obiekty budowlane występujące obecnie na terenie, na którym zaprojektowano boiska sportowe 
wraz budynkiem zaplecza z infrastrukturą:  
- chodniki z kostki betonowej, 
-    droga asfaltowa, 
- boisko trawiaste, 
- drogi wewnętrzne utwardzone, 
- podziemna sieć elektroenergetyczna, 
- wodociąg, 
- siec kanalizacji deszczowej, 
-   sieć kanalizacji sanitarnej. 
 
13.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROśENIE  
         BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.  
 
 Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagroŜenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi są: 
- drogi - ruch kołowy pojazdów, 
- skarpy - niebezpieczeństwo osunięcia, 
- sieć elektroenergetyczna - poparzenie prądem w przypadku uszkodzenia kabla pzrty robotach 

ziemnych. 
 
13.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT.  
 
 Wykaz zagroŜeń mogących wystąpić podczas realizacji robót: 
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- środki transportu poziomego i pionowego: przejeŜdŜające samochody, pracujące koparki, 
spycharki, walce, Ŝurawie, wyciągi, wciągarki, 

- inne urządzenia wykorzystywane w wykonawstwie: mieszarki, piaskarki, zagęszczarki, ubijaki, 
- głębokie wykopy - wpadnięcie do wykopu podczas jego wykonywania zasypywania lub układania w 

nim rurociągu, 
- przysypanie gruntem z odkładu lub skarp wykopu przy pracach wykonywanych na dnie wykopu, 
- potknięcie się, poślizgnięcie, wypadek na płaszczyźnie, 
- uderzenia lub przygniecenia przy transporcie poziomym i pionowym elementów i materiałów, 
- potrącenia przez środki transportu przy przewozie materiałów lub sprzętu, 
- uszkodzenia ciała mogące wystąpić podczas przenoszenia ręcznego lub montaŜu elementów, 
- poraŜenie lub poparzenie prądem elektrycznym przy pracach lub naprawie urządzeń elektrycznych 

lub przy wykopach w bezpośredniej bliskości podziemnej sieci elektroenergetycznej, 
- zatrucie spalinami podczas prac wykonywanych urządzeniami spalinowymi. 
 
13.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  
         REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH.  
 
 Roboty niebezpieczne występują jedynie podczas łączenia przewodów przez zgrzewanie 
elektryczne. Przeprowadzenie instruktaŜu pracowników wchodzi w zakres obowiązków firmy, która 
będzie wykonywała własnymi siłami w/w prace.  
 Roboty te będą wykonywane z uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej oraz pod 
specjalistycznym nadzorem. Prowadzenie nadzoru naleŜy do obowiązków firmy spełniającej w/w 
zadania. 
 Ponadto, podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o 
zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na placu budowy. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
 Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
 W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- ochronne nakrycie głowy, 
- obuwie i odzieŜ ochronną, 
- szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze, 
- urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. - dojścia na budowę i 

oświetlenie, 
- sprzęt pierwszej pomocy i procedury, awaryjne, 
- pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety, 
- środki przeciwpoŜarowe. 
 PowyŜsza lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne 
są spełnione. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostroŜności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upowaŜnionych do przebywania na budowie. 
 Zgodnie z artykułem 21a ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
 
13.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM   
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           WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH   
           SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE. 
 
 Środki takie nie są konieczne, poniewaŜ inwestycja nie jest zaprojektowana w strefach 
szczególnego zagroŜenia dla zdrowia. 
 Wykonawca ma za zadanie spełnić warunki podane w punkcie 10.5 oraz stosować się do 
przepisów szczegółowych odnoszących do konkretnego rodzaju robót oraz przy montaŜu urządzeń 
stosować się do zaleceń podanych w Dokumentacji Techniczno-Rozruchowej poszczególnych 
urządzeń, dostarczanej przez Producenta wraz z urządzeniami. 
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