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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA: 
 
 
 

I. OPIS  TECHNICZNY   
 
 
II. RYSUNKI 

 
 

-    sytuacja       1:500  rys. nr 1 
-    rzut  parteru       1:100  rys. nr 2 
- profil  podłużny  przyłączy,  rur  spustowych,                                   

podłączeń  wpustów  i  przekładki            
kanalizacji  deszczowej    1:500/100 rys. nr 3 

-    studzienka  kanalizacyjna      1:25  rys. nr 4 
-    studzienka  kanalizacyjna  z  osadnikiem   rys. nr 5 
-    wpust  uliczny  z  osadnikiem     rys. nr 6  
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      OPIS  TECHNICZNY   
 

do  projektu  budowlanego  przekładki  kanalizacji  deszczowej                    
i  podłączenia  rynien  deszczowych   

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  i  istniejącej  kanalizacji  
deszczowej  ∅  315  mm  -  przekładanej  obok  budynku  sali.  

 
    

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, 
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- gazociąg  średniego  ciśnienia  ∅  50  mm  z  istniejącym  przyłączem, 
- kanalizacja  telefoniczna, 
- kable  energetyczne  NN  i  WN. 
 
 

ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
Projekt  obejmuje  przyłącze  kanalizacji  deszczowej  z  projektowanej  sali  
gimnastycznej  (rynny)  oraz  odwodnienie  dojazdów. 
Projektowany  segment  sali  został  zlokalizowany  na  istniejącej  
kanalizacji  deszczowej  ∅ 315  mm. 
Zachodzi  konieczność  przekładki  poza  projektowany  budynek  sali.  

 
    

KANALIZACJA  DESZCZOWA  -  PRZEKŁADKA  I  PODŁĄCZENIA     
RYNIEN  DESZCZOWYCH  I  ODWODNIENIE  DOJAZDÓW 

 
 

Projektowana  sala  gimnastyczna  została  zlokalizowana  na  istniejącej  
kanalizacji  deszczowej,  zachodzi  konieczność  przełożenia  kanału  
∅ 315  mm. 
Projektowaną  przekładkę  wykonać  z  rur  PVC  ∅ 315/12,1  mm  
kielichowych  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. 
 
Podłączenia  rynien  deszczowych  do  kanalizacji  deszczowej  wykonać       
z  rur  PVC  ∅ 160/4,7  mm. 
Rury  PVC  układać  na  podsypce  piaskowej  gr. 20  cm,  zagęszczonej  
oraz  w  obsypce  grub. 30  cm  zagęszczonej  warstwami. 
Kanały  prowadzone  płytko  należy  ocieplić  keramzytem  grub. 30  cm. 
 
Wykopy  pod  kanały  o  szerokości  0,9 ÷ 1,0  m  zabezpieczyć   obudową  
luźną. 
Roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B/99-10736. 
Studzienki  rewizyjne  z  kręgów  żelbetowych  ∅  1,0  m  z  włazami  
żeliwnymi  typu  „ciężkiego”.  W  dnie  studzienki  wyrobić  kinetę,                 
a  w  ścianach  zamontować  klamry  złazowe  żeliwne  co  30  cm. 
Studzienki  od  zewnątrz  posmarować  lepikiem  asfaltowym  3-krotnie  na  
gorąco. 
Studzienki  wykonać  wg  załączonego  rysunku. 

 
Dla  odprowadzenia  wód  deszczowych  z  terenu  utwardzonego                  
i  dojazdów  przewidziano  7  wpustów  ulicznych  z  osadnikiem. 
Wpusty  wykonać  wg  załączonego  rysunku. 
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UWAGI  KOŃCOWE  
 

- Trasę  przyłączy  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.   

i  wymogami  rozdz. 10  rozporządzenia  Min. Infrastruktury  z  dnia  
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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