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Faza projektu:
Projekt:

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN.

Inwestycja:

BUDOWA SZEREGOWYCH PAWILONÓW HANDLOWYCH Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. FURMAŃSKIEJ W KWIDZYNIE

Adres / lokalizacja
inwestycji:

Kwidzyn ul. Furmańska, dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2,

Inwestor:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie
ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn

Jednostka projektowa:

KOKON STUDIO PROJEKTOWE Radosław Dobrowolski,
ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn

Jednostka projektowa
branżowa:

Nadzory i Projektowanie Budowlane Grzegorz Szczepanek
ul. Kubusia Puchatka 20, 82-500 Kwidzyn

Branża

SANITARNA

Zawartość opracowania:

Uprawnienia + Izba
Warunki techniczne wydane przez PW-K Kwidzyn
Uzgodnienie
Opis techniczny
Plan sytuacyjny – rys nr 1, skala 1:500
Rzut przyziemia – rys nr 2, skala 1:100
Zbiornik bezodpływowy – rys nr 3, skala 1:25
Schematy rozwinięć instalacji wod.-kan. – rys nr 4
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej – rys nr 5, skala 1:100/250
Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dz.U. z
2013r Nr 0 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że niniejszy projekt budowlany
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projektant

Nr uprawnień – specjalność

mgr inż. Grzegorz Szczepanek

UAN-IV/8346/52/T0/86

Podpis

branża sanitarna

Kwidzyn, lipiec 2015 r.
PROJEKT ZAWIERA

……..…………..
PONUMEROWANYCH STRON

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-5ND-76B-Z7P *

Pan Grzegorz Szczepanek o numerze ewidencyjnym POM/IS/4720/01
adres zamieszkania ul.Kubusia Puchatka 20, 82-500 Kwidzyn
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Signature Not Verified

Digitally signed by Franciszek Rogowicz
Date: 2014.11.26 15:03:59 CET
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Gdańsk, Polska

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego branży sanitarnej instalacji wod.-kan. dla nowoprojektowanych pawilonów
handlowych przy ulicy Furmańskiej w Kwidzynie.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
1.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekty branżowe,
- normy krajowe i branżowe,
- warunki techniczne wydane przez PW-K Kwidzyn
- dokumentacja producentów zastosowanych urządzeń i armatury,
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wod.-kan. dla pomieszczeń wg wytycznych branży
budowlanej. W skład projektu wchodzi:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja c.w.u.,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych.
Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi.
Przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzowa wg odrębnego opracowania.
3. Opis obiektów

Obiekty, dla których projektuje się instalacje są budynkami parterowymi bez podpiwniczenia.
W pobliżu istnieje sieć wodociągowa, brak jest kanalizacji sanitarnej.
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
4. INSTALACJA WOD.-KAN.

Instalacja wody zimnej
Instalację od studni wodomierzowej do punktów pomiarowych ( zestawów wodomierzowych) w
pawilonach projektuje się z rur PEHD SDR 17 (PN10). Połączenia rur przy pomocy systemowych
kształtek dla rur PE. Rury PE należy układać w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce
ochronnej 20 cm wokół rur z zagęszczeniem. Na zewnątrz budynków minimalne przykrycie
wodociągu 1,6 m.
Od węzłów wodomierzowych w wodę zimną zasilane będą przybory sanitarne. Instalację
rozprowadzającą projektuje się z rur z tworzyw sztucznych PE-Xc o połączeniach za pomocą
systemowych kształtek zaprasowywanych tworzących bezoringowe połączenia nierozłączne, rury
prowadzić w osłonach izolacyjnych gr. 10 mm z materiału odpornego na zaprawy murarskie. Przy
prowadzeniu rur do przyborów w bruzdach pionowych stosować tynk grubości 3 cm nad rurą
wzmocniony siatką. Dla prowadzenia rur w posadzce betonowej (w warstwie izolacji) należy
zastosować przykrycie warstwy betonowej min. 4 cm. Przejścia rur przez ściany wykonać w rurach
ochronnych. Na podejściu do spłuczek ustępowych i umywalek zamontować zawory odcinające.
Podłączenie spłuczek wężem elastycznym zbrojonym. Na wszystkich głównych odgałęzieniach
instalacji zamontować zawory odcinające. Po zakończeniu montażu instalacji wewnętrznej należy
wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,9 MPa i płukanie. Oddanie instalacji do eksploatacji może
nastąpić po pozytywnych wynikach epidemiologicznych badań wody. W przypadku otrzymania
negatywnych wyników należy instalację poddać dezynfekcji.
Instalacja wody ciepłej
Wykonanie instalacji ciepłej wody jak instalacji wody zimnej.
Przygotowanie ciepłej wody
Przygotowanie ciepłej wody będzie
wody o mocy 1,2 kW/230V.

za pomocą elektrycznych podumywalkowych podgrzewaczy

Węzły wodomierzowe w lokalach
Dla opomiarowania zużycia wody w poszczególnych lokalach projektuje się węzły wodomierzowe.
W skład zestawu wchodzą zawory odcinające, zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA od strony
instalacji. Dla pomiaru zużycia wody przyjęto wodomierze JS 1,5 (Dn15). Zestawy umieścić w
szafkach.
Ogólne zapotrzebowanie wody zimnej
z przygotowaniem ciepłej wody
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Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna służyć będzie do odprowadzania ścieków z przyborów sanitarnych do
projektowanego zbiornika bezodpływowego ( szamba). Kanalizację wewnętrzną wykonać z rur
kanalizacyjnych z PVC łączonych na uszczelki gumowe klasy SN4, natomiast główną od pionu
odpowietrzającego nr 5 do szamba z rur klasy SN8. Uzbrojenie kanalizacji stanowią systemowe
studnie rewizyjne φ 400, z tworzyw sztucznych z zastosowaniem kinety zbiorczej z PP, rurą
teleskopową 400/11,7, z pokrywą klasy C 250. Nie należy stosować kolan 90o, wszystkie
odgałęzienia i załamania należy wykonać z trójników i kolan o kącie ostrym w kierunku spływu (45o)
w celu zabezpieczenia przed zatykaniem się kanalizacji. Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizję
0,5m nad posadzką i zawory napowietrzające do kanalizacji, natomiast ostatni pion wyprowadzić
ponad dach budynku minimum 0,6m powyżej okien i otworów wentylacyjnych, zakończony wywiewką
o zwiększonej średnicy do pionu minimum o jedną dymensję. Wszystkie przybory muszą posiadać
„zamknięcia wodne”. Spadki podejść do przyborów winny minimum wynosić 2 – 3%. Kompensację
wydłużeń termicznych przewodów zapewnić poprzez pozostawienie luzu w kielichach w czasie
montażu rur. Miski ustępowe mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż.
Umywalki umieścić na wysokości 0,75-0,8 m nad posadzką. Po zakończeniu robót montażowych
instalacji kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzić badanie szczelności. Podejścia i przewody
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, sprawdzić przez
oględziny. Montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta.
Przybory sanitarne
Planuje się przybory sanitarne gat. I montowane zgodnie z przepisami.
1 – umywalka porcelanowe z syfonem i baterią ,
2 - muszla sedesowa typ kompakt z przyciskiem chromowanym,
3 – węzeł wodomierzowy dla lokalu,
4 - podgrzewacz elektryczny wody podumywalkowy o pojemności 10 l i mocy 1,2kW/230V,
Ostateczny standard i rodzaj przyborów, urządzeń uzgodnić z inwestorem przed wykonaniem
instalacji.
Szambo (SZ)
Projektuje się szambo bezodpływowe składające się z jednej komory. Szambo wykonać z kręgów
φ1500 z wrębami na uszczelki. Przykrycie szamba płytą pokrywową wg KB-1-38.4.3(1)-73 z włazem
kanalizacyjnym typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000 klasy C 250 z pokrywą zabezpieczoną przed
niepowołanym otwarciem. Wykonanie materiałowe studni z elementów betonowych wysokiej jakości i
wytrzymałości: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mało
nasiąkliwy. Dla szczelności szamba zastosować krąg z pełnym dnem, łączenie kręgów za pomocą
uszczelek i zaprawy cementowej. Komorę szamba zaopatrzyć w rurę wywiewną φ150 wyprowadzoną
minimum 0,5 m nad teren. Kręgi należy zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczyć przez pomalowanie
roztworem do gruntowania o nazwie handlowej np. bitizol R, abizol, R, asfaltina. Po wyschnięciu ( ok.
24 h) kręgi wewnętrznie pokryć dwukrotnie lepikiem na gorąco o nazwie handlowej izolbit, suberizol.
Właz żeliwny dostosować do terenu ( zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych) i
obetonować lub obrukować na szerokość 60 cm. Przejścia przez ściany uszczelnić masą plastyczną i
zaprawą cementową.
Wyliczenie ilości ścieków
5 pawilonów*5 osób* 0,07 dm3/d =0,35 m3/d
Pojemność czynna szamba wynosi ca 5 m3. Przy ilości ścieków 0,35 m3/d opróżnianie szamba
będzie następowało co 14 dni.
5. Wytyczne dla branż:

Budowlana:
- zamontować systemowy ( dla pokrycia dachowego) odpowietrznik kanalizacji w dachu budynku.
Elektryczna:
- doprowadzić zasilanie elektryczne dla podgrzewaczy c.w.u. – 1,2 kW/230V.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla układania przewodów planuje się jako wąskoprzestrzenne szalowane lub skarpowane
zgodnie z przepisami. Pod utwardzonymi placami/chodnikami zagęszczenie Is> 0,98 w skali Proctora,
które należy uzgodnić z branżą budowlaną. W celu prawidłowego podparcia, zasypywanie wykopu i
zagęszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzić ręcznie. W strefie zbliżeń do istniejącego
uzbrojenia oraz obiektów budowlanych roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością z
zastosowaniem środków zabezpieczających. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji, należy przed
rozpoczęciem robót dokonać przekopów kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzędnych
istniejącego uzbrojenia podziemnego.
7. Informacja dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ( Dz.U nr 120 ) w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Powyższa informacja dotyczy projektu budowlanego instalacji wod.-kan.dla pawilonów handlowych
przy ulicy Furmańskiej w Kwidzynie.
Inwestorem jest: TBS Sp. z o.o. w Kwidzynie
1. Roboty budowlane wykonywane na podstawie niniejszego Projektu Budowlanego należy
wykonywać zgodnie z zasadami BHP przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
2. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych pracownicy powinni być przeszkoleni na
stanowisku pracy ( szkolenie stanowiskowe).
3. Pracownicy obsługujący urządzenia mechaniczne powinni mieć stosowne uprawnienia do ich
obsługi. Urządzenia należy obsługiwać zgodnie z ich instrukcją obsługi.
Roboty wykonywane na podstawie niniejszego P.B. nie stwarzają szczególnych zagrożeń
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
8. Warunki wykonania instalacji

8.1. Urządzenia i materiały zastosowane do montażu winny posiadać wymagane odpowiednie
świadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.
8.2. Przed zasypaniem wykopów należy dokonać odbioru i inwentaryzację powykonawczą trasy i
rzędnych posadowienia uzbrojenia przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
8.3. Wykopy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności.
8.4. Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami montażu urządzeń i armatury
dostarczanymi przez producentów. Czynności montażowe oraz odbiorowe przeprowadzić zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" Zeszyt 7, Wymagania
Techniczne COBRTI „INSTAL_ W-wa,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" Zeszyt 12, Wymagania
Techniczne COBRTI „INSTAL” W-wa,
- WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych (PKTSGGiK-96r)
- zgodnie z przepisami BiHP, normami państwowymi i branżowymi.
8.5. Roboty winny być prowadzone przez uprawnione osoby.
8.6. Zastosowane w dokumentacji nazwy firmowe urządzeń i wyrobów powinny być traktowane jako
definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów. Dopuszcza się
stosowanie urządzeń i wyrobów równoważnych spełniających założenia projektowe za zgodą
inwestora i projektanta na które należy wykonać dokumentację powykonawczą.
9. Nawiązanie do sieci reperów

Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji ogólnopaństwowej.
Opracował:
mgr inż. Dagmara Szczepanek
Kwidzyn, lipiec 2015r.
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