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CZĘŚĆ OPISOWA
1. Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora,
- P.B. architektury,
- plan sytuacyjny 1:500,
- obowiązujące przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano-wykonawczy  przyłącza  i  zewnętrznych  

instalacji wod. - kan. dla rozbudowy i przebudowy budynku użyteczności publicznej o funkcji muzeum  
wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  oraz  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  w  ramach  zadania  
inwestycyjnego  "modernizacja  budynku  nr  59  na  potrzeby  oddziału  zamiejscowego  muzeum  sił  
powietrznych w Koszalinie" ul. Wojska Polskiego, dz. nr 398/3; Koszalin, zjazd z działki drogowej 397  
(ul. Wojska Polskiego), infrastruktura w działkach: 398/3, 398/4, dr.397
Zakres opracowania obejmuje: 
 projekt budowlano-wykonawczy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
 projekt budowlano-wykonawczy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
 projekt budowlano-wykonawczy przyłącza i zewnętrznej instalacji wody.
Wody opadowe z projektowanego budynku będą odprowadzane  do istniejącej zewnętrznej instalacji  
kanalizacji sanitarnej na działce Inwestora.
Ścieki sanitarne z projektowanej instalacji  będą odprowadzane do istniejącej zewnętrznej instalacji  
kanalizacji sanitarnej na sąsiedniej działce. Projektuje się włączenie do studni S1 zgodnie z częścią  
graficzną  opracowania  o  rzędnej  terenu  35,00m  n.p.m.  orza  rzędnej  kinety  33,40m  n.p.m.  
zlokalizowanej na sąsiedniej działce.
Instalacja wodociągowa do projektowanej instalacji  doprowadzana poprzez projektowaną instalację  
zewnętrzną oraz przyłącze do sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego.

3. ODWODNIENIE TERENU
3.1 Przyjęte rozwiązania odwodnienia terenu
ZADASZENIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU: Dla zadaszenia budynku objętego opracowaniem 
przewiduje  się  odprowadzenie  wód  opadowych  poprzez  zastosowanie  rynien  z  odprowadzeniem  
wody rurami spustowymi z rewizjami.

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. Warunki podłączenia kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane będą do istniejącej zewnętrznej instalacji  
kanalizacji sanitarnej na działce Inwestora. Istniejący odcinek kanalizacji deszczowej wzdłuż budynku wg  
graficznej części opracowania należy zdemontować.

4.2. Zastosowane materiały i wykonanie
Projektuje się  zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wykonaną z  

rur i kształtek PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni  
zewnętrznej  gładkiej,  o  jednorodnej  strukturze  ścianki  rur  i  kształtek,  o  sztywności  obwodowej  
nominalnej min. 8 kN/m2(160 klasy S). 

Studzienki  rewizyjne  na  terenie  obiektu  projektuje  się  wykonane  z  rury  karbowanej  
Dn425mm z kinetą z PP typu przepływowego. Dla studni projektuje się właz żeliwny ożebrowany na 
ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150  
kN.

4.3. Roboty ziemne
Rurociągi  układać  w  wykopach  suchych  kombinacyjnych  do  głębokości  1,6  m  wąsko-

przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o  
ścianach  skarpowatych.  Dno  wykopu  należy  dokładnie  oczyścić  oraz  zaniwelować.  Podczas  
wykonywania  wykopów  należy  zapewnić  ich  odwodnienie  ze  względu  na  niski  poziom  wód  
gruntowych. Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi  
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi  
przez producenta  rur.  Dodatkową głębokość  wykopu dla  wyrównania  dna  wykopu i  wzmocnienia  
struktury gruntu musi być wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok.  
10 cm musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.  
Materiał użyty do podsypki nie może zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej  
30 mm.

Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być  
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur.

Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania  
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po  
zagęszczeniu)  powyżej  wierzchu  rury.  Pozostałą  część  zasypki  wykopów  nad  obsypką  należy  
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wykonać z gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę  
należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do 30ºC. Układanie rur  
może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub odpowiednio zagęszczonym.  
Montaż  przewodów  powinien  odbywać  się  na  dnie  wykopu  zachowując  projektowany  spadek  
przewodów. Układanie wykonać na głębokości i  ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu  
oraz technologią montażu tych rur.

5. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Warunki podłączenia kanalizacji sanitarnej.

Projektuje  się  odprowadzenie  ścieków  sanitarnych  z  projektowanej  instalacji  do  istniejącej  
instalacji kanalizacji sanitarnej na działce sąsiedniej poprzez włączenie do istniejącej studni kanalizacji  
o rzędnej terenu 35,00m n.p.m. i rzędnej kinety 33,40m n.p.m.

5.2. Zastosowane materiały i wykonanie
Projektuje  się  zewnętrzną  instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonaną  z  rur  i  kształtek  PVC  o 
połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o  
jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2(160, 
klasy S).

Studzienki rewizyjne  na terenie obiektu projektuje się wykonane z rury karbowanej  Dn425mm z 
kinetą z  PP typu przepływowego.  Dla  studni projektuje  się właz żeliwny ożebrowany na ulicach i  
podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne zgodnie z pkt. 4.3. niniejszego opracowania.

6. PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA
6.1 Przyłącze i zewnętrzna instalacja wody.

Obiekty zasilane będą w wodę z sieci wodociągowej PE315 w ulicy. Włączenie do istniejącej  
sieci w ulicy należy wykonać poprzez zastosowanie opaski do nawiercania np. Hawle typu 5250 lub  
równoważną  na  rurę  de315PE  z  odejściem  de63PE.  Opaskę  należy  wyposażyć  w  nasadkę 
odcinająca np. firmy Hawle typu 3720 2" lub równoważną. Za nasadką należy zamontować zawór  
kątowy  z  odejściem  ISO  do  rur  PE  i  gwintem  zewnętrznym  np.  firmy  Hawle  typu  3130  2"  lub  
równoważny.  Obudowę  trzpienia  teleskopowego  zaworu  wyprowadzić  do  powierzchni  terenu  i  
zakończyć  skrzynką  zasuwową  dużą  z  deklem  żeliwnym  typu  ciężkiego.  Obudowa  skrzynki  z  
polietylenu HDPE o wytrzymałości  na temperaturę +200ºC,  podstawa pod  skrzynkę z  polietylenu  
HDPE przenosząca obciążenie 40T. Dalej projektuje się przyłącze wykonane z rur de63PE80SDR11.

Przejście  pod  drogą  projektuje  się  przeciskiem.  Przejście  poprzeczne  pod  jezdnią  o  
nawierzchni bitumicznej oraz chodnikiem wykonać metodą przecisku lub przewiertu poziomego bez  
naruszenia  konstrukcji  jezdni  o  nawierzchni  asfaltowej  oraz  chodnika.  Projektuje się  wykonanie 
przejścia pod jezdnią z rur trójwarstwowych PE100 SDR17 TS przeznaczonych do wody. Rury muszą  
wykazywać niezmienioną odporność na skutki działania obciążeń przy <20% uszkodzeniach grubości  
ścianki rur. Wykopy technologiczne pod przecisk lub przewiert wykonywać minimum 1,5m od krawędzi  
jezdni  o  nawierzchni  bitumicznej  i  chodnika.  Naruszone  w  wyniku  prowadzonych  robót  pobocze  
należy przywrócić do stanu pierwotnego. Po wykonaniu robót grunt należy zagęścić do wymaganego  
wskaźnika zagęszczenia (PN-B-06050:1999) zagęszczając warstwami po 20cm i uzyskując wskaźnik  
zagęszczenia min Is=0,98. Pozytywne wskaźniki zagęszczenia gruntu należy przedstawić zarządcy  
drogi przed podpisaniem protokołu odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać,  
uzgodnić  oraz  zatwierdzić  projekt  czasowej  zmiany  organizacji  ruchu  drogowego,  zgodnie  z  
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  roku  w  sprawie  szczególnych  
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U.  
Nr 177 poz. 1729 z 2003r.).

Główne  opomiarowanie  zużycia  wody  projektuje  się  w  studni  wodomierzowej,  poprzez  
zastosowanie wodomierza skrzydełkowego jednostrumieniowego według katalogu np. firmy Mirometr  
typu Aquarius 32 lub równoważnego dn32 qn=6,0m3/h, qmax=12,0m3/h. Przed i za wodomierzem 
projektuje się armaturę odcinającą dn50. Za wodomierzem w studni wodomierzowej zaprojektowano  
zawór antyskażeniowy klasy EA dn50 zgodnie z normą PN-B-01706/Az1.

6.2 Zastosowane materiały
Instalację na terenie nieruchomości  należy wykonać z rur i kształtek polietylenowych SDR11 

PE80 o średnicach jak w części rysunkowej niniejszego opracowania. Montaż instalacji wykonać jako:  
dla  średnic  wodociągu  większych  od  de110  jako   zgrzewane  doczołowo;  dla  średnicy  de110  i  
mniejszych elektrooporowo.
Na całej trasie wodociągu na wysokości 20 [cm] nad rurą należy ułożyć taśmę magnetyczną łączoną 
na  śruby  zaciskowe.  Taśma  z  wyprowadzeniem  końcówek  do  skrzynki  zasuwowej  oraz  do  
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wodomierza.
Dobór wodomierza głównego:
Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele sanitarne dla budynku: qsek.= 0,96dm3/s.
Obliczeniowy przepływ sekundowy na cele p.poż dla budynku: qsek.= 2,00dm3/s.
Część obliczeniowa:
qsek. = 2,96 [dm3/s]

Dobór średnicy przyłącza :
Dobrano średnicę przyłącza PE80 de63 SDR11
dy x e=63 x 5,8 mm ; 
v = (qsek. /F) = 1,43 m/s

6.4. Roboty ziemne
Rurociąg  układać  w  wykopie  wąsko-przestrzennym odeskowanym z  zastosowaniem rozpór.  Dno  
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zaniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min.  
10cm z przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości  
min.  30cm  powyżej  powierzchni  rury.  Resztę  wykopu  należy  wypełnić  gruntem  rodzimym.  Pod  
drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Układanie  wykonać  na  głębokości  i  ze  spadkiem  zgodnie  z  częścią  graficzną  projektu  oraz  
technologią montażu tych rur.
Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas próby ciśnieniowej  
Przewody  w  stanie  odkrytym  zinwentaryzować  geodezyjnie  a  przyłącze  wodociągowe  wraz  z  
podejściem pod wodomierza zgłosić do „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie” celem 
odbioru. 
Armaturę  na  projektowanej  sieć  wodociągowej  należy  oznakować  tabliczkami  emaliowanymi  
umieszczonymi na słupkach.

7. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przyłącza i zewnętrznych instalacji wod. - kan.  

dla  rozbudowy  i  przebudowy  budynku  użyteczności  publicznej  o  funkcji  muzeum  wraz  z  
zagospodarowaniem  terenu  oraz  niezbędną  infrastrukturą  techniczną  w  ramach  zadania  
inwestycyjnego  "modernizacja  budynku  nr  59  na  potrzeby  oddziału  zamiejscowego  muzeum  sił  
powietrznych w Koszalinie" ul. Wojska Polskiego, dz. nr 398/3; Koszalin, zjazd z działki drogowej 397  
(ul. Wojska Polskiego), infrastruktura w działkach: 398/3, 398/4, dr.397

Kolejność realizacji:
1. prace ziemne, terenowe,  przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,
2. uzbrojenie terenu,
3. roboty końcowe.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
Nie dotyczy.

2.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia  
ludzi
Nie występują 

3. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót.
W trakcie  realizacji  robót  ujętych  w opisie  technicznym mogą wystąpić  zagrożenia  wynikające  z  

nieprzestrzegania przepisów bhp, jak:
• roboty ziemne w wykopach o głębokości większej niż 1,5 m,
• roboty w pobliżu przewodów elektroenergetycznych o napięciu 1kV w odległości mniejszej  

niż 3,0 m,
• ryzyko uszkodzenia nieosłoniętych części ciała w czasie spawania rurociągów,
• ryzyko uszkodzenia kończyn w czasie ręcznego transportu elementów instalacji.

4.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem do  realizacji  
robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany  
do  opracowania  instrukcji  bezpieczeństwa  ich  wykonania  i  zaznajomienia  z  nią  pracowników  w  
zakresie wykonywanych przez nich robót.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy,  
kierownik robót, majster budowy stosownie do zakresu obowiązków.
5.  Środki zapobiegawcze
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Do podstawowych obowiązków inwestora  przed  przekazaniem placu  budowy wykonawcy  należy  
między innymi:

• przeszkolenie  wszystkich  pracowników  wykonawcy  biorących  udział  w  realizacji  
przedsięwzięcia,

• wskazanie  wykonawcy  dostępu  do  środków  łączności,  apteczki  pierwszej  pomocy  oraz  
urządzeń sanitarno - higienicznych będących do dyspozycji użytkownika.

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy:
• posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii  prowadzonych prac, przepisów oraz  

zasad bhp i p.poż.,
• wyposażenie pracowników w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbędny sprzęt bhp i  

p.poż. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
• wyposażenie miejsc pracy we właściwy dla prowadzonych prac sprzęt i środki techniczne.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących przepisów  
BHP,  szczegółowych  norm  i  wymagań  technicznych  warunków  budowlanych  oraz  instrukcji  
producentów.
Wszystkie  zastosowane  materiały  i  procesy  technologiczne  muszą  posiadać  aktualne  atesty  i  

certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.  Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w  
pełni sprawne oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z polskimi  
normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch  
należy wykonać zgodnie z instrukcją obsługi producenta, a w razie konieczności w jego obecności. Na  
czas  budowy  zapewnić  apteczkę  pierwszej  pomocy  medycznej.  Niezależnie  od  informacji  
technicznych  zawartych  w  projekcie,  wykonawców  poszczególnych  robót  obowiązują   „Warunki  
techniczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  normy  obowiązkowego  
stosowania  i  odpowiednie  normy  nieobowiązkowe,  które  to  materiały  należy  traktować  jako  
uzupełnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  
sporządzenie  przed  rozpoczęciem robót,  planu  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.
Inwestor,  składając  zawiadomienie  o  rozpoczęciu  budowy,  jest  zobowiązany wystąpić  o  wydanie  

dziennika  budowy.  Dziennik  powinien  być  prowadzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108,  poz.953).  Za właściwe prowadzenie dziennika budowy,  
jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

8. UWAGI OGÓLNE
• Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i  Odbioru Robót  

Budowlano -  Montażowych -  tom II  Instalacje  Sanitarne”  z  uwzględnieniem aktualnych  norm i  
przepisów  BHP  i  przeciwpożarowych  oraz  zgodnie  z  instrukcjami  i  kartami  katalogowymi  
producentów.

• Część  opisowa  i  rysunkowa  dokumentacji  stanowi  wzajemnie  uzupełniającą  się  całość.  W  
przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań projektowych wykonawca zobowiązany jest do  
ich wyjaśnienia z projektantem.

• Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie 
urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do 
urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

• Całość robót należy wykonać zgodnie z : 
• "Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Część II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe", 
• Sztuką budowlaną,
• Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

(znak B lub CE) 
• Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych technologicznych 

producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do 
wykonania instalacji w technologii określonej w projekcie.

• Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montażu producenta.    

• Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

• Szczególnie  należy  uwzględnić  roboty:  spawalnicze,  zgrzewanie,  malarskie,  montaż  ciężkich  
urządzeń  prefabrykowanych,  roboty  na  wysokości  powyżej  5m,  roboty  ziemne.

Projektował: mgr inż. Dawid Wachowiec 
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Szczecin, dnia 11.2013

OŚWIADCZENIE
         

         Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy Prawo  Budowlane (Dz.U. Nr  
93 poz.888) oświadczam, że projekt:
 „PRZYŁĄCZA  I  ZEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI  WOD.  -  KAN.”  DLA  ROZBUDOWY  I  
PRZEBUDOWY  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  O  FUNKCJI  MUZEUM  WRAZ  Z  
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  ORAZ  NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  W 
RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU NR 59 NA POTRZEBY 
ODDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W KOSZALINIE" UL. WOJSKA 
POLSKIEGO,  DZ.  NR  398/3;  KOSZALIN,  ZJAZD Z  DZIAŁKI  DROGOWEJ 397  (UL.  WOJSKA 
POLSKIEGO), INFRASTRUKTURA W DZIAŁKACH: 398/3, 398/4, DR.397
został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  ,  normami  oraz  zasadami  wiedzy  
technicznej.

           Branża sanitarna:

              Projektant:               mgr inż. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09

              Sprawdzający:        inż. Michał Słobodzian
upr. bud. Nr ZAP/0240/PWOS/09
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