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I. WSTĘP. 
 
 

1. Przedmiot inwestycji. 
 
 Inwestycja obejmuje budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr w Głuszycy. 
 

2. Zawartość opracowania 
 
 Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany 
przyłączy wod-kan, gaz, energii elektrycznej dla przedmiotowej inwestycji.  
 

3. Podstawa opracowania. 
 
 Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o: 

• Zlecenie inwestora. 
• Wizję lokalną w terenie. 
• Mapę do celów projektowych. 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
• Akt notarialny. 
• Uzgodnienia międzybranżowe. 
• Polskie Normy. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z dnia 29 

listopada 2013 roku z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 

• Warunki techniczne 
 
4. Przyłącze wodociągowe 
 

Niniejszy rozdział projektu obejmuje projekt przyłącza wodociągowego, zgodny z warunkami 
technicznymi nr ZWiK nr NI-532/3245/2016 z dnia 26.04.2016 roku. 
Projekt przyłącza opracowano na podstawie zapotrzebowania na wodę dla projektowanego basenu 
krytego zawartego w części technologicznej projektu budowlanego.  
Przedmiotowa działka nr 396/2 stanowi obecnie teren zagospodarowany budynkiem Szkoły 
Podstawowej nr 3 na której projektowany jest basen kryty "Delfinek"  zgodnie z projektem 
zagospodarowania (w załączeniu). 

Zasilenie w wodę myjni wykonać poprzez zamontowanie uniwersalnej opaski do nawiercania z 
zasuwą np.: firmy HAWLE, do istniejącego wodociągu Ø150 zlokalizowanego na działce nr 414/2 w 
ulicy Łukasiewicza.  
 Trzpień zasuwy wykonany będzie w typowej skrzynce żeliwnej. Wykonaną zasuwę oznaczyć tabliczką 
informacyjną zgodnie z PN-86/B-09700.  
Przyłącze będzie wykonane z rur PEØ90 przeznaczonych do przesyłania wody do picia. 
Na terenie inwestora zaprojektowano studzienkę wodomierzową zgodnie z warunkami technicznymi i 
projektem technologicznym basenu.  
Przejście pod ławą budynku wykonać należy w rurze ochronnej stalowej. Końce rury przejściowej 
wypełnić należy pianką poliuretanową. Spadek przyłącza ze względu na ukształtowanie terenu w sieci 
zgodnie z profilem. 
Przewody wodociągowe wykonać z rur posiadających aprobatę techniczna: COBRI-INSTAL" Warszawa, 
producentów posiadających certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002 np. PipeLife. 
Przewody prowadzić po trasie wskazanej na planie zagospodarowania terenu. Prace przy montażu rur z 
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PVC wykonać zgodnie z technologią wykonawstwa przewodów z PVC oraz z zaleceniami WPWiK w 
Wałbrzychu. Przewodu układać na podsypce piaskowej o grubość 0.20 m. Do wykonania warstw 
wypełniających wykop zasypką. Obsypkę wykonać z piasku który powinien szczelnie wypełnić 
przestrzeń nad rurą. Obsypkę wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każda warstwę 
zagęszczając. Obsypkę prowadzić do uzyskania grubości po zagęszczeniu 0,30m ponad wierzch 
przewodu. Wszelkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. 
Montowana na projektowanym przyłączu wodociągowym armatura posiadać musi bezwzględnie 
certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002. 
Projektowane przewody połączyć z instalacja wewnętrzną. Szczególną uwagę należy zwrócić w trakcie 
wykonywania prac ziemnych na istniejące uzbrojenie podziemne i zachować ostrożność. Przed 
przekazaniem przyłącza do eksploatacji należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego pomiar 
powykonywawszy wykonanych robót. 
Armatura zabudowana na przyłączach wodociągowych musi posiadać stałe oznakowanie zgodnie z PN-
86/B-09700. 
 
Próby i odbiory  
Zmontowane odcinki rurociągu należy zasypać 30 cm warstwą ziemi. Łuki, trójniki, zawory, zaślepki 
powinny być odkryte podczas próby ciśnieniowej. 
Odcinki sieci poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż 10 atm. 
Próba jest pozytywna jeżeli nie zauważa się w ciągu 30 minut spadku ciśnienia. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku próby szczelności należy dokonać jego 
płukania używając do tego czystej wody. 
Prędkość przepływu powinna być na tyle duża, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia z 
przewodu przy otwartym hydrancie na końcówce. Przewód wody pitnej należy poddać dezynfekcji za 
pomocą podchlorynu sodu. 
Czas trwania dezynfekcji 24 godziny. 
Po usunięciu wody zawierającej związki chloru przeprowadzić ponowne płukanie. 
 
Roboty ziemne. 
Wykopy  pod przewody  wodociągowe  należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736 z 1999 r. Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
Zgodnie z PN-B- 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania i badania.- Głębokość ułożenia 
przewodu powinna być taka , aby jego przykrycie mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej 
terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów o 0,4 m dla rur o średnicy mniejszej niż 1000 
mm. 
Rurociągi układać na gruncie rodzimym bez gród i kamieni.   
Do podsypki można użyć wykopany materiał, o ile się do tego nadaje, jeżeli nie, to należy użyć piasku o 
max. wielkości kamieni 20mm. 
Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i nieubita, aby zapewnić 
odpowiednie podparcie dla rur i kielicha. Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu. 
Grubość warstwy ochronnej zasypki powinna wynosić 0,5 m ponad wierzch rury. 
Obsypkę należy ubić warstwami o max  grubości 25 cm. 
Roboty ziemne ze względu na głębokość wymagają umocnienia na całej długości. 
Należy zabezpieczyć tymczasowe przejścia i przejazdy do poszczególnych zagród. Tyczenie trasy oraz 
późniejszą inwentaryzację zlecić uprawnionym geodetom. W przypadku napotkania na grunty zwarte 
lub z dużą ilością kamienia należy pod spód rury wykonać podsypkę piaskową grubości 10cm, w 
przypadku niezbyt głębokiego zalegania gruntu o małej nośności -wybrać ten grunt i wymienić na 
piasek do poziomu posadowienia rury z wyprofilowaniem dna.  
W przypadku zalegania gruntu o małej nośności można wykonać płytę betonową fundamentową z 
ułożeniem na niej podłoża z piasku z wyprofilowaniem dna. 
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Wodociąg zaprojektowano w pasie dróg o nawierzchni gruntowej. 
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości 
Proktora.  
Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych  kamieni lub innego łamanego 
materiału. Do wykonania  wypełnienia wykopy  nad strefą ochronną  rurociągu można przystąpić po 
dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia zasypki. Do zasypki można użyć materiału rodzimego. 
 
Oznakowanie 
Uzbrojenie sieci wodociągowej, tj. zasuwy, hydranty, trójniki należy na trwałe oznakować wg 
obowiązujących norm i przepisów. Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych podaje norma  PN  86/B 0970. 
Na całej długości trasę oznakować taśmą ostrzegawczą koloru niebieskiego z metalizowaną wkładką. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z: PN-B-10725 . 
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania PN-B-10736 . 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania.  PN-68/B-06050 . 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze  
PN-81/B-03020 –  Grunty budowlane. Posadowienie  obiektów budowlanych. „ Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych „ zeszyt 3”  
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego i Budownictwa. Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL , Warszawa wrzesień 2001r.  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. ( Dziennik Ustaw Nr 47/03  poz.401.). 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 
120/03 poz. 1126 ) przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem inwestycji na kierowniku 
budowy spoczywa obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 
Niniejszy rozdział projektu obejmuje projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej na podstawie warunków 
technicznych ZWiK nr NI-532/3245/2016 z dnia 26.04.2016 roku. 
Do odprowadzenia ścieków sanitarnych z basenu "Delfinek", projektuje się podłączenie wykonane z rur 
PCV o średnicy Ø200, do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø200 na działce nr 257. Wpięcie do sieci 
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą studzienkę na działce nr 257. Na terenie inwestora projektuje 
się studnie rewizyjną Ø425PVC oraz Ø800 betonowe, zgodnie z profilami podłużnymi i projektem 
zagospodarowania terenu. 
Studnie powinny posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej średnicy projektowanego 
kanału sanitarnego. Kinety studni z fabrycznie wykonana powłoką z betonu (C-35/45, w10), kamionki, 
polietylenu lub klinkieru (kl.≥350). Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i 
wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy 
kanałów.  
Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917. 
Studnie przykryć włazami kanałowymi typu ciężkiego dla dróg kołowych. 
Rury kanalizacyjne ułożone będą w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 15 cm i przysypane 
obsypką piaskową 20 cm. 
Pion kanalizacyjny należy zakończyć rurą wywiewną wychodzącą ponad dach. 
Kanalizację przed zasypaniem należy poddać próbie na szczelność bezciśnieniową połączeń rur. 
Po wykonaniu, a przed zasypaniem sieci kanalizacyjnej, należy zgłosić w Przedsiębiorstwie 
Geodezyjnym w celu zinwentaryzowania. 
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6. Odprowadzenie wód deszczowych. 
 

Do odprowadzenia wód opadowych z obiektu basenu, projektuje się podłączenie wykonane z 
rur PCV o średnicy Ø200, do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø200 na działce Inwestora. Z uwagi na 
budowę budynku basenu projektuje się przesunięcie istniejącej studni. Kanał istniejący pod basenem 
zabezpieczyć płytą żelbetową. W przypadku braku możliwości ominięcia kolizji podczas prac 
budowlanych, wykonać obejście kanału dookoła budynku basenu.  
Studnie powinny posiadać gotowe koryta przepływowe o wysokości równej średnicy projektowanego 
kanału sanitarnego. Kinety studni z fabrycznie wykonana powłoką z betonu (C-35/45, w10), kamionki, 
polietylenu lub klinkieru (kl.≥350). Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i 
wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy 
kanałów.  
Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917. 
Studnie przykryć włazami kanałowymi typu ciężkiego dla dróg kołowych. 
 
 
7. Przyłącze gazu 
 

Projektowana instalacja gazowa rozpoczyna się za kurkiem głównym w punkcie redukcyjno-
pomiarowym wyznaczonym w WT nr zw-ZKP/426/MW2-WP-201135/2016 z dnia 19.04.2016 roku.  
 Instalację gazową układaną pod ziemią wykonać z rury PEHD DN50. Roboty ziemne na całej 
długości rurociągu zostaną wykonane ręcznie. Minimalne przykrycie rurociągu wynosi 0.6m-0,8m. Na 
dnie wykopu powinna być ułożona warstwa wyrównawcza z piasku grubości min. 0,1 m. Rurociąg 
należy zasypać warstwą ochronną piasku do wysokości 0,1m w każdym miejscu ponad najwyższy 
punkt zewnętrznej powierzchni rury. Nad instalacją należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze żółtym 
o szerokości 0,2m. Próbę szczelności przyłącza przeprowadzić wg PN-92/M-34503 oraz wg 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 – w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 z dn. 11.09.2001 poz. 1055). Skrzyżowania instalacji z 
przeszkodami terenowymi wykonać wg PN-91/M-34501. 
 
 
8. Uwagi końcowe. 
 
 Zgodnie z art. 21a Prawa  Budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca (Dz.U.2003r Nr207 poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami) kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  z uwzględnieniem niżej podanych uwag 
projektanta. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz zgodnie z przepisami branżowymi, BHP i ppoż. , a w 
szczególności należy: 

• organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy 
• zadbać by osoby wykonujące roboty budowlane posiadały i stosowały, zgodną z przepisami, 

odzież ochronną w tym kaski, rękawice, okulary itp. 
• przeprowadzić niezbędne szkolenia bhp zgodnie z rozporządzeniem MIPS z 28.05.1996 r. (Dz. U. 

1996 r. Nr 62 poz. 285)  
• egzekwować przestrzeganie przez pracowników realizujących roboty budowlane, przepisów i 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
Ułożoną w ziemi instalację gazową przed zasypaniem należy zgłosić do pomiaru geodezyjnego.  
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Projekt wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” –  Dz. U. 
02.75.690 z późniejszymi zmianami. 
 
UWAGA! WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH” – TOM I „BUDOWNICTWO OGÓLNE”, TOM II 
„INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE”, ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI ITB (DLA ELEMENTÓW 
SYSTEMOWYCH) I PRZEPISAMI ORAZ POLSKIMI NORMAMI. 
 

Opracowanie: 

inż. Jacek Brzozowski 

mgr inż. J. Paweł Jaworek 

 

Projektant: 

mgr inż. Tomasz Kuliński 

instalacje sanitarne, gazowe 

NGBP V-7342/3/90/98 


