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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
 
 
 

I. OPIS  TECHNICZNY   
 
 
II. RYSUNKI 

 
SALA  GIMNASTYCZNA 
-     sytuacja       1:500  rys. nr 1 
-     rzut  parteru       1:100  rys. nr 2 
-     profil  podłużny  przyłącza  wody   1:100  rys. nr 3 
-     profil  podłużny  przyłącza  kan. sanitarnej 1:100  rys. nr 4 
 
 
GIMNAZJUM  -  NADBUDOWA 
-     rzut  piwnic      1:100  rys. nr 5 
-  profil  podłużny  przyłącza  kanału         
      sanitarnego  i  technologicznego    1:100  rys. nr 6 
-     studzienka  kanalizacyjna  ∅ 400 mm    rys. nr 7 
-     studzienka  kanalizacyjna  ∅ 1000 mm    rys. nr 8 
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      OPIS  TECHNICZNY   
 

do  projektu  budowlanego  przyłącza  wody  i  kanalizacji  sanitarnej            
sali  gimnastycznej  dla  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum                      

przy  ul. Szkolnej  1  w  Poczesnej      
                                  

 
PODSTAWA  OPRACOWANIA: 

 
- zlecenie  inwestora, 
- projekt  architektoniczno-budowlany, inst. wod.-kan. , 
- warunki  wodociągowe, 
- mapa  sytuacyjna  w  skali  1:500, 
- uzgodnienie  PZUDP  Częstochowa, ul. Sobieskiego 9, 
- uzgodnienia  branżowe. 

 
 

DANE  OGÓLNE 
 

Istniejąca  Szkoła  Podstawowa  i  Gimnazjum  zlokalizowana  jest  przy       
ul. Szkolnej  1  w  Poczesnej  przy  skrzyżowaniu  ul. Bankowej                             
i  Szkolnej.   
Projektuje  się  rozbudowę  szkoły  o  segment  sali  gimnastycznej  oraz  
nadbudowę  gimnazjum  o  jedną  kondygnację. 
Projektowany  nowy  segment  sali  usytuowany  jest  na  istniejącej  szkole  
podstawowej  przeznaczonej  do  wyburzenia.  

 
  

STAN  ISTNIEJĄCY 
 

Działka  pod  projektowaną  rozbudowę  zlokalizowana  jest  w  centrum  
Poczesnej  przy  skrzyżowaniu  ul. Bankowej  i  Szkolnej,  działka  ma  
kształt  prostokąta  z  niewielkim  spadkiem  w  kierunku  wschodnim,  jest  
ogrodzona  zabudowana:  pawilonem  szkoły  podstawowej  z  łącznikiem,  
stołówką  z  zapleczem  i  małą  salą  gimnastyczną,  II  kondygnacyjnym  
budynkiem  Gimnazjum,  boisko  do  piłki  nożnej,  parking  od  strony            
ul. Szkolnej  oraz  dojazd  do  zaplecza  stołówki.  
 
Uzbrojenie  istniejące  na  działce  to: 
- kanalizacja  sanitarna  ∅  200  (przyłącza), 
- kanalizacja  deszczowa  ∅  300  i  200  mm  (przyłącza), 
- przyłącze  wody  ∅  100  mm, 
- gazociąg  średniego  ciśnienia  ∅  50  mm  z  istniejącym  przyłączem, 
- kanalizacja  telefoniczna, 
- kable  energetyczne  NN  i  WN. 
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ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
Projekt  obejmuje  przyłącze  wody  i  kanalizacji  sanitarnej  z  projektowanej  
sali  gimnastycznej  i  gimnazjum  -  nadbudowa. 
Projektowany  segment  sali  został  zlokalizowany  na  istniejącej  
kanalizacji  deszczowej  ∅ 315  mm. 
Zachodzi  konieczność  przekładki  poza  projektowany  budynek  sali.  

   Projektowane  przyłącze  wody  włączyć  do  wodociągu  wiejskiego             
   ∅  100  mm  zlokalizowanego  w  poboczu  ulicy  Szkolnej. 

Projektowane  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  włączyć  do  istniejącej  
kanalizacji  ∅  200  mm  w  istniejące  studzienki  rewizyjne  na  terenie  
szkoły. 

 
PRZYŁĄCZE  WODY  DLA  SALI  GIMNASTYCZNEJ 

 
 

Projektowane  przyłącze  wody  dla  sali  gimnastycznej  włączyć  do  
istniejącego  wodociągu  miejskiego  ∅  100  mm  zlokalizowanego  na  
poboczu  ulicy  Szkolnej. 
Włączenie  poprzez  wstawienie  trójnika  kołnierzowego  z  łącznikami  
kołnierzowymi,  zasuwą  ∅ 100  mm. 
Przyłącze  przewidziano  z  rur  PE  SDR 11 ∅ 125/11,4  mm;  2,0  m  przed  
budynkiem  rury  stalowe  ∅  100  mm  podwójnie  ocynkowane  izolowane  
antykorozyjnie  np. 2 x taśmą „DENSO”. 
Wodomierz  zlokalizowano  w  istniejącej  piwnicy  gimnazjum.  
W  ulicy  trzpień  zasuwy  wyprowadzić  na  powierzchnię  terenu  i  umieścić         
w  skrzynce  ulicznej. 
Rury  układać  na  podsypce  piaskowej  gr. 20  cm  zagęszczonej  oraz         
w  obsypce  gr. 30  cm  zagęszczonej  warstwami. 
Wykopy  pod  przyłącze  o  szerokości  0,9 ÷ 1,0  m  zabezpieczyć   
obudową  luźną. 
Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B/99-10736. 
Po  wykonaniu  przyłącza  przeprowadzić  próbę  hydrauliczną,  płukanie,  
dezynfekcję  i  badanie fizyko-chemiczne wody z najbliższych odcinków 
instalacji. W przypadku, gdy w trakcie realizacji doszłoby do 
zanieczyszczenia przewodów  i  woda  nie  odpowiadać  będzie  warunkom  
wody  do  picia  należy  przeprowadzić  dezynfekcję  wodociągu, płukanie     
i    odbiór  końcowy. 
Trasę  przyłącza  oznaczyć  taśmą  lokalizacyjną  koloru  niebieskiego            
z  zatopioną  wkładką  metalową. 

 
ISTNIEJĄCY  WĘZEŁ  WODOMIERZOWY  -  gimnazjum  nadbudowa 

 
Istniejący  węzeł  wodomierzowy  na  istniejącym  przyłączu  należy  
przebudować  montując  filtr  siatkowy  z  osadnikiem  oraz  zawór  
antyskażeniowy  typu  BA 4760  firmy  „Danfoss”. 
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ZABEZPIECZENIE  P.POŻ.   -   gimnazjum  nadbudowa 
 

W  budynku  przewidziano  2  hydranty  wewnętrzne  ∅  25  mm  wnękowe.  
W  pionie,  aby  woda  nie  zagniwała  z  hydrantu  podłączono  odbiór  do  
najbliższego  odbiornika  (umywalki). 
W  szafkach  hydrantowych  umieszczono  zawory  hydrantowe  oraz  sprzęt  
pożarniczy  umożliwiający  szybkie  podjęcie  gaszenia  pożaru. 
Zawory  hydrantowe  zabudować  na  wysokości  1,35  m  od  poziomu  
podłogi. 
 
Budynek  i  instalacja  spełniają  warunki  Dz. U. nr 92  z  dnia  10.12.1992 r. 
Szafka  hydrantowa  wg  PN-92/H-01256/01  z  blachy  została  
umieszczona we  wnęce  ściennej,  w  której  znajdą  się  koszyk                   
z  nawijaczem,  zawór  hydrantowy  ∅  25  mm,  prądownica  PWh-25           
wg  PN-EN-671-1  oraz  wąż  tłoczny  półsztywny  o  średnicy  25  mm. 

 
 
  KANALIZACJA  SANITARNA  WEWNĘTRZNA  - gimnazjum nadbudowa 
 

Z  budynku  wyprowadza  się  dwa  ciągi  kanalizacji  sanitarnej,  z  kuchni  
ciąg  technologiczny  do  separatora  tłuszczów  z  osadnikiem                
EKOL-UNICOM  typ  PST-V2/400  zlokalizowanego  na  zewnątrz  budynku      
oraz  ciągu  komunalnego  odbierającego  ścieki  z  ubikacji,  umywalek             
i  natrysku. 
 
Poziomy  i  piony  kanalizacyjne  należy  wykonać  z  rur  i  łączników           
z  PVC  o  połączeniach  kielichowych  uszczelnianych  pierścieniami  
gumowymi. 
Na  pionach  na  wysokości  ok. 1,0  m  nad  posadzką  zamontować  
rewizję. 
Nad  dachem  piony  kanalizacji  zakończyć  wywiewką  z  PVC. 
Podejścia  pod  przybory  sanitarne  także  należy  wykonać  z  rur  PVC. 

 
 

PRZYŁĄCZE  KANALIZACJI  SANITARNEJ   
 

Projektowane  przyłącza  włączyć  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej        
∅ 200/5,9  mm.  Przyłącze  wykonać  z  rur  PVC  ∅  160/4,7 mm  kielichowe  
rodzaj  „P”  typ  ciężki  „S”  PVC  lite  łączone  na  uszczelki  gumowe. 
Producent  rur  i  kształtek  z  PVC  Zakłady  Tworzyw  Sztucznych  
„KRYWAŁD”  -  ERG  S.A.  w  Knurowie  Zakład  w   Żorach – przekładka. 
Rury  układać  na  podsypce  piaskowej. 
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Wykopy  pod  przyłącze  o  szerokości  0,9 – 1,0  m  zabezpieczyć  obudową  
luźną. 
Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B/99-10736. 
 
Na  przyłączu  zastosowano  studzienkę  rewizyjną  ∅  400  mm  PVC. 
Na  ciągu  z  kuchni  przewidziano  separator  tłuszczu  z  osadnikiem   
EKO-UNICOM  typ  PST-V2/400. 
 
 
 

UWAGI  KOŃCOWE  
 

- Trasę  przyłącza  winna  wytyczyć  uprawniona  jednostka  
wykonawstwa  geodezyjnego. 

- Uwzględnić  zalecenia  podane  w  protokole  ZUD. 
- Przy  wykonywaniu  instalacji  wod.-kan.  przestrzegać  przepisów  

zawartych  w  Zarządzeniu  Min. Bud. Dz. IV  Rozdział  1  i  2                 
z  dnia  15.06.2002 r.  Dz. U. nr 75  z  2002 r.  w  sprawie  warunków  
technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  instalacje  wody  zimnej  
oraz  kanalizacje  sanitarne. 

- Zasypując  wykopy  ubijać  ziemię  warstwami  grub. ok. 20  cm. 
- Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  normą PN-B-10736 z 1999 r.     

z  wymogami  Rozdz. 10  Rozporządzenia  Min. Infrastruktury  z dn. 
06.07.2003 r.  w  sprawie  gospodarki  i  higieny  pracy  podczas  
wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. nr 47, poz. 401). 

- Należy  zlecić  jednostce  wykonawstwa  geodezyjnego  
powykonawcze  pomiary  trasy  przyłącza  wodociągu  i  lokalizację  
zbiornika  ścieków  oraz  wykonanie  związanej  z  tym  dokumentacji.  

- Po  zakończeniu  robót  teren  doprowadzić  do  stanu  pierwotnego. 
- Odbiór  końcowy  robót  powinien  być  przeprowadzony  po  
zakończeniu  montażu  i  po  wykonaniu  inwentaryzacji  geodezyjnej  
przez  uprawnionego  geodetę,  w  obecności  inwestora,  kierownika  
budowy  i  służb  technicznych  Wodociągów  Częstochowskich. 
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OBLICZENIA  SPRAWDZAJĄCE  WYMAGANEGO  CIŚNIENIA 
DLA  INSTALACJI  P. POŻ. 
 

                            (dla  najdalej  położonego  hydrantu  p.poż.) 
 
 
 
 - strata  ciśnienia  w  przyłączu  wody      0,96 
 - strata  ciśnienia  na  poziomach  w  budynku     2,50 
 - strata  ciśnienia  na  pionie       0,30 
 - strata  ciśnienia  na  wodomierzu       1,50 
 - strata  ciśnienia  na  zaworze  antyskażeniowym  BA    9,00 
 - strata  ciśnienia  na  filtrze  siatkowym        0,20 
 - wysokość  geometryczna  budynku      4,50 
 - wymagane  ciśnienie  wypływu  hydrantu   20,00  
 
           38,96  m sł.w. 
 

Ciśnienie  w  sieci  zewnętrznej  wynosi  35,00 m sł. w.  co  jest  niewystarczające. 
Dla  podniesienia  ciśnienia  wody  na  cele  p.pożarowe  przewidziano  pompę   
 ICV  18-40  producent  „Instal – Compakt”  zlokalizowaną  w  pomieszczeniu  na  
wodomierz.             
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                    OBLICZENIA  ZIMNEJ  WODY 
   

 
Przepływ  obliczeniowy  wg  PN-92/B-01706 

 
 

        Ilość  gn          gn (dm3/s) 
 
 - Bateria  umywalkowa   31  0,07  2,17 
 - Płuczka  zbiornikowa   29  0,13  3,77 
 - Pisuar        8  0,13  1,04 
 - Natrysk     13  0,15  0,195 
 - Zlewomywak       2  0,07  0,14 
            7,315 
 

 
Wzór: 

  
 q  =   0,4  (∑qn)0,54  +  0,48 
 
 q  =   0,4  (7,315)0,54  +  0,48  =  1,65 
 
 Dobór  wodomierza  wg  PN-92/B-01706. 
 
 
 Przepływ  obliczeniowy  dla  wodomierza: 
  qw  =  1,65  dm3/s    =  5,94  m3/h   
 
 p.poż. max  1,0 l/s  x  2  =  2  l/s  -   7,2  m/h 
 
 

Dobrano  wodomierz  skrzydełkowy  wielostrumieniowy  typu  WS-10  dn  40.   
Producent  POWOGAZ.   
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OBLICZENIA  ZIMNEJ  WODY 
  (budynek  szkoły  -  nadbudowa  i  istniejące  gimnazjum) 

 
 
Przepływ  obliczeniowy  wg  PN-92/B-01706 

 
 

        Ilość  gn          gn (dm3/s) 
 
 - Bateria  umywalkowa   27  0,07  1,89 
 - Płuczka  zbiornikowa   19  0,13  2,47 
 - Pisuar        5  0,13  0,65 
 - Natrysk       1  0,15  0,15 
 - Zlewomywak     11  0,07  0,77 
 
    RAZEM:       6,70 
 

 
Wzór: 

  
 q  =   0,4  (∑qn)0,54  +  0,48 
 
 q  =   0,4  (6,70)0,54  +  0,48  =  1,55 
 
 Dobór  wodomierza  wg  PN-92/B-01706. 
 
 
 Przepływ  obliczeniowy  dla  wodomierza: 
  qw  =  1,55  dm3/s    =  5,58  m3/h   
 
 p.poż. max  1,0 l/s  x  2  =  2  l/s  -   7,2  m/h 
 
 

Dobrano  wodomierz  skrzydełkowy  wielostrumieniowy  typu  WS-10  dn  40.   
Producent  POWOGAZ.   
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