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1. Spis rysunków :
1. Projekt przyłączy kanalizacyjnych
2. Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej
3. Rozwinięcie kanalizacji deszczowej
4. Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.
Rzut piwnicy
5. Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.
Rzut parteru
6. Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.
Rzut piętra
7. Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.
Rzut poddasza

- PB/ZS /01
- PB/ZS /02
- PB/ZS /03
- PB/S/0
- PB/S/1
- PB/S/2
- PB/S/3

2. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem poniższego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, instalacji sanitarnych wod-kan. wewnętrznych oraz instalacji grzewczych c.o.
dla odbudowywanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 13 w Lipianach ( dz.
nr 355, obr.02) , który uległ awarii budowlanej w dniu 10.08.2006.
Podstawami opracowania były:
- plan sytuacyjny
- projekt odbudowy architektoniczno-budowlany
- przekrój budynku
- zlecenie biura projektowego
- obowiązujące przepisy i normy
- wytyczne Inwestora
- karty katalogowe
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3. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje :
- projekt budowlano-wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej
- projekt budowlano-wykonawczy przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji dreanażowej
- projekt budowlany instalacji sanitarnej wod.-kan. w odbudowywanej części budynku
- projekt budowlany instalacji grzewczej c.o. w odbudowywanej części budynku

4. Opis przyłącza kanalizacji sanitarnej
Budynek posiada istniejące stare ( poniemiecki) przyłącze kanalizacyjne betonowe
o średnicy DN 100 do istniejącego kolektora w ulicy Kościuszki w Lipianach.
W związku z odbudową budynku mieszkalnego konieczne jest wykonanie nowego przyłącza kanalizacji
sanitarnej spełniającej aktualne wymagania i normy.
Na terenie chodnika przed budynkiem znajduję się wypuszczony nowy przykanalik sanitarny , który jest
zaślepiony i zakopany.
W związku z tym, projektuje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku za pomocą
nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy φ 160 PVC do projektowanej
studzienki kanalizacji sanitarnej Ks-1 i dalej do kolektora sanitarnego Dn 300. Projektuje się przyłącze
kanalizacyjne od studni Ks-1 do Ks-3 o średnicy φ 160 PVC.
Przewiduje się odkopanie istniejącego przykanalika sanitarnego i postawienie na nim w rejonie chodnika
studzienki przyłączeniowej Ks-1.
Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała jedynie ścieki sanitarne odpowiadających ściekom bytowosocjalnym zgodnie z PN.
Kanalizacja wykonana będzie z rur PCV klasy SN8 kielichowych ze ścianką litą, jednorodną o
sztywności obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200 np. Wavin Buk lub równoważne.
Przewody kanalizacyjne układać z odpowiednimi spadkami wg rysunków i instrukcji producenta oraz
Polskiej Normy.
Projektuje się studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego PP/ PVC z rury karbowanej o średnicy 425
mm z pierścieniem i włazem żeliwnym typu ciężkiego np. typu Wavin lub równoważne. Projektuje się
kinety studzienek rewizyjnych z PP z uszczelką gumową.
Kanalizację układać na dobrze zagęszczonej podsypce z piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości
co najmniej 20 cm . Zasypkę do wysokości 30 cm ponad rurę wykonać z piasku gruboziarnistego ,
starannie zagęszczając .
Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora , aby nie nastąpiło
osiadanie gruntu .
Po zakończeniu prac montażowych wykonać próbę szczelności .
Rury i studzienki należy instalować zgodnie z instrukcją producenta .
Prace ziemne w okolicach występowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.
Przy pracach ziemnych należy przestrzegać warunków BHP.
Wszystkie prace i materiały przyłączeniowe należy przed wykonaniem właścicielem tj. GZK w Lipianach..

5. Opis kanalizacji deszczowej
Projektuje się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o średnicy przyłącza 200 mm do odprowadzania
wód opadowych z odbudowywanego budynku .
Wody opadowe z połaci dachu budynku będą odprowadzane za pomocą rur spustowych do istniejącej
kanalizacji deszczowej o średnicy Dn 400 w ulicy.
Przewiduje się włączenie nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji
deszczowej poprzez wcinkę trójnikową na tzw. "oczko", polegającą na włączeniu nowej rury
kanalizacyjnej Dn 200 w istniejącą rurę betonową Dn 400 z góry .
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W związku z wykonaniem nowego przyłącza kanalizacji deszczowej przewiduje się zajęcie grogi
lokalnej , wycięcie pasa asfaltu , zdemontowanie bruku kamiennego i wykonanie wykopu
wąskoprzestrzennego z zabezpieczeniem ścian. Po wykonaniu prac montażowych wykop należy
zamknąć a drogę doprowadzić do stanu istniejącego.
Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PCV klasy SN 8 kielichowych, jednorodnych o
sztywności obwodowej nominalnej min. 8 KN/m2 wg PN-74/C-89200 produkcji Wavin Buk lub
podobnej. Przewody kanalizacyjne układać z odpowiednimi spadkami wg rysunków i Polskiej Normy.
Studzienki na kanalizacji deszczowej projektuje się jako studzienki PE z rury karbowanej typu Wavin o
średnicy 425 mm z pierścieniem i włazem żeliwnym przejezdnym T40 lub nieprzejezdnym T10 oraz
stożkiem betonowym. Projektuje się kinety studzienek rewizyjnych z PE z uszczelką..
Kanalizację układać na dobrze zagęszczonej podsypce z piasku średnio lub gruboziarnistego, o grubości
co najmniej 10 cm . Zasypkę do wysokości 30 cm ponad rurę wykonać z piasku gruboziarnistego ,
starannie zagęszczając .
Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora , aby nie nastąpiło
osiadanie gruntu .
Montaż studzienek kanalizacyjnych należy wykonywać w odpowiednio przygotowanym wykopie, na
odpowiednio zagęszczonej podsypce piaskowej ( 95% Proctora) lub na podsypce wzmocnionej
cementem w zależności od aktualnych warunków gruntowo-wodnych. Po zakończeniu prac
montażowych wykonać próbę szczelności .
Rury i studzienki należy instalować zgodnie z instrukcją producenta .
Prace ziemne w okolicach występowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie.
Przy pracach ziemnych należy przestrzegać warunków BHP.

6. Opis kanalizacji drenażowej
W związku istniejącym układem geologicznym gruntów, zakłada się wykonanie opaski drenażowej
wokół istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 13 w Lipianach.
Woda drenażowa odprowadzana będzie do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.
Projektuje się wykonanie opaski drenażowej z rury drenarskiej de 80 mm karbowanej PVC-U z filtrem z
włókna syntetycznego typu Wavin lub podobne. Łączenie rur drenarskich za pomocą typowych złączek
drenarskich. Zastosowanie włókna syntetycznego jako filtra pozwoli na podniesienie wielkość poboru
drenowanej wody podskórnej co pozwoli zachować wymagane warunki geologiczne posadowienia
budynku. Filtr zapobiega ponadto zatykaniu otworów przez muł. Odprowadzenie drenażu do nowej
studzienki kanalizacji deszczowej KD-2 o średnicy 425 mm.
Kanalizację drenażową układać na dobrze zagęszczonej podsypce z piasku gruboziarnistego lub żwiru o
grubości co najmniej 20 cm . Zasypkę do wysokości 20 cm ponad rurę wykonać z żwiru
gruboziarnistego , starannie zagęszczając .
Rury i studzienki należy instalować zgodnie z instrukcją producenta

7. Opis instalacji sanitarnej
7.1. Opis instalacji wodnej wewnętrznej
W związku z odbudową budynku mieszkalnego w Lipianach , projektuje się wykonanie nowej instalacji zimnej i
ciepłej wody dla 2 odbudowywanych mieszkań. W budynku istnieje przyłącze wodne , znajdujące się w piwnicy.
Przewiduje się włączenie z nową instalacją zimnej wody do istniejącej w pomieszczeniach piwnicy.
Zasilanie przyborów sanitarnych w ciepłą wodę projektuje się z elektrycznych podgrzewaczy wody.
Zimna i ciepła woda będzie rozprowadzana do poszczególnych przyborów sanitarnych pionem i w ścianie,
podtynkowo. Przewiduje się montaż wodomierzy zimnej wody dla odbudowywanych lokali.
Projektuje się główny pion i poziomy wodne wewnętrzne rozprowadzające z rur z tworzywa sztucznego typu
PP np. firmy TC lub Wavin., z odpowiednimi atestami higienicznymi i o średnicach podanych na
rysunkach.
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Prowadzenie rur po ścianach wg części rysunkowej. Należy stosować izolacje z otulin np. typu NMC o
grubość izolacji: 9 mm .Przewód zimnej wody w szachcie i halu wejściowym na parterze zaizolować izolacja
o grubości 30 mm np. NMC Isotube.
Rozprowadzenie instalacji wodnej do poszczególnych przyborów sanitarnych jak umywalki, miski
klosetowe, zlewy projektuje się w ścianach z rur polietylenowych typu PEX np. TC, Wavin lub
równoważnych.
Połączenia rozgałęźne będą wykonywane przy użyciu złączy systemowych, trójnikowych o średnicach 16÷
20 mm PN10. Dopuszcza się wykonanie instalacji wodnej w równoważnej technologii.
Rury mocować do ścian specjalnymi uchwytami do rur w odstępach co 1,5-2,0 m.
Przebicia warstwy izolacji przeciwwilgociowej w łazienkach uszczelnić silikonem.
Podłączenia baterii za pomocą wężyków w oplocie metalowym. Podejścia do zlewozmywaków i
umywalek w bruzdach, zakończone na wysokości ≈65 cm nad podłogą.
Armaturę odcinającą stosować jako zawory odcinające, mosiężne, kulowe wodne .
Projektuje się armaturę jednouchwytową, z mieszaczem, z wylewką np. KFA lub równoważne.
Zamontować następujące urządzenia sanitarne:
a) umywalka ceramiczna o wym. "50" z postumentem i syfonem butelkowym, zgodna z
ze standardem miski ustępowej
b) miska ustępowa kompaktowa ceramiczna z funkcją "stop" oraz oszczędnym
spłukiwaniem w standardzie np. "Koło-Nova", "Ceresanit" lub równoważnym
c) zlewozmywak stalowy nierdzewny, dwukomorowy na zabudowie przestrzennej
Wysokość montażu umywalek w pomieszczeniach sanitarnych 0,8 – 0,85 m nad posadzką.
Przyłącza wodne do przyborów sanitarnych wykonać wg j zasady: ZW – prawe podejście,
CW – lewe podejście.
Wszystkie materiały dla instalacji wodnych muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. Jakość
wody musi odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm.
7.2. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej
Istniejąca instalację kanalizacyjna w budynku należy zdemontować.
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą za pomocą nowoprojektowanego przykanalika do
istniejącej
kanalizacji sanitarnej w ulicy.
Projektuje się ułożenie przykanalika od studni Ks3 do studni Ks2 poprzez holl wejściowy.
Projektuje się wykonanie 2 nowych pionów kanalizacji sanitarnej. Jeden pion dn110 będzie obsługiwał
istniejące mieszkania i będzie znajdował się w narożniku klatki schodowej a drugi znajdujący się w
nowoprojektowanym szachcie będzie obsługiwał odbudowywane mieszkania.
Projektuje się piony kanalizacyjne z rur PVC, kielichowych o średnicach 110 , wyposażone w rewizje i rury
wywiewne 160 PVC np. Wavin lub równoważne.
Nowy pion z części odbudowywanej ułożyć na ścianie hollu wejściowego , zaizolować i obudować wg
wytycznych architektury.
Rury kanalizacyjne będą prowadzone po ścianach, mocować za pomocą specjalnych uchwytów do rur z
podkładkami gumowymi.
Rozprowadzenie kanalizacji w pomieszczeniach łazienek rurami PVC ( szare) o średnicach de 110 i de 50
PVC. Pionowe podejścia pionowe do umywalek z rur de 50 PVC w bruzdach ściennych lub po ścianie w
obudowie. Odpływy kanalizacyjne o średnicach do 50 PVC ukryć w bruzdach ściennych .
Przewody kanalizacyjne pionowe w szachtach izolować izolacja dźwiękochłonną piankową np. typu AR
Tubolit lub wełną mineralna o grubości 50 mm. .
Na pionach kanalizacyjnych nad posadzką parteru montować rewizje-wyczystki.
W pomieszczeniach odbudowywanych łazienek i kuchni rury kanalizacyjne o średnicach 110/50 PVC
układane na ścianie, obudować cokolikiem z płyt GK-12,5 mm. Cokół obudować glazurą lub terakotą wg
PB Architektury.
Wszystkie piony zakończyć rurami wywiewnymi, wyprowadzonymi 0,6 m nad połać dachową.
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8. Opis instalacji grzewczych c.o.
Projektowany budynek jest istniejącym budynkiem. Niniejsze opracowanie obejmuje jedynie projekt
instalacji grzewczej c.o. w odbudowywanej części budynku. W niezniszczonej części budynku istnieje
instalacja grzewcza w postaci pieców kaflowych lub ogrzewania węglowego etażowego.
W odbudowywanych mieszkaniach projektuje się ogrzewanie wodne zasilane z kotła węglowego.
Projektuje się instalację grzewczą c.o. wodną , pompową , otwartą z kotłem węglowym typu Ku 6 firmy
Ziębiec , umieszczonym w pomieszczeniu kuchni . Kocioł należy podłączyć do przewodu kominowego o
średnicy de180 mm, ze stali żaroodpornej umieszczonego w szachcie kominowym. Przewód kominowy
wyprowadzić ponad kalenicę dachu.
Projektuje się układ otwarty instalacji c.o. z naczyniem wzbiorczym o pojemności min. 10 litrów np.
firmy Lamet , umieszczonym pod stropem kuchni. Naczynie wzbiorcze zaizolować wełna mineralna.
Za kotłem , na obiegu grzewczym zamontować układ pompowy z zaworem zwrotnym i obejściem ByPass.
Projektuje się pompę obiegowa typu UPS 25-40 Serii 100 Grundfoss, 230 V.
Przyjęto temperaturę obliczeniowa czynnika grzewczego dla grzejników równa 80/60 °C .
Instalację grzewczą c.o. układu otwartego należy wykonać wg PN -91/B- 02413.
Projektuje się ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń grzejnikami stalowymi, płytowymi np.
CosmoNova-VNH lub równoważnymi z zaworem odcinającym Dn 15 np. Herz lub równoważnym.
Projektuje się układ grzewczy dwururowy, pompowy, trójnikowy instalacji grzewczej c.o.
Przewody grzewcze prowadzić zewnętrznie po ścianach . Dopuszcza się możliwość prowadzenia
przewodów rurowych w listwach przypodłogowych. wg Inwestora.
Obliczenia zapotrzebowania ciepła zostały wykonane w oparciu o program OZC.
Instalacja grzewcza zasilająca i powrotna w odbudowywanych mieszkaniach wykonana będzie z rur
miedzianych z atestami.
Odpowietrzenie instalacji c.o. będzie odbywało się poprzez naczynie wzbiorcze .
Przewody grzewcze c.o. prowadzić ze spadkiem min.3‰ w kierunku kotła . Przewody miedziane
mocować do ścian za pomocą typowych "podwójnych klipsów" wykonanych z tworzywa sztucznego.

9. Uwagi ogólne
1. Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia
powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie
i aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Szczegóły przyłączeniowe i wykonawcze należy uzgodnić z użytkownikiem kanalizacji sanitarnej
i deszczowej tj. Gminnym Zakładem Komunalnym w Lipianach.
3. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do montażu muszą być najwyższej jakości
oraz muszą spełniać niezbędne atesty stosownych władz polskich, dopuszczające ich
stosowanie na terenie Polski.
4. Komplet dokumentacji stanowią wszystkie opracowania branżowe wraz z opisem.
5. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcę poszczególnych
robót budowlanych obowiązują : stosowne instrukcje ITB, "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robót budowlano - montażowych" wydawnictwa „Arkady” i stosowne polskie lub
europejskie normy budowlane, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.
6. W wypadku dokonania zmian bez wiedzy projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialność nie tylko za zmieniany element, ale również za wszystkie konsekwencje wynikające z tej
zmiany dla całej inwestycji, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć poważne
reperkusje w innym miejscu.
7. Projekt chroniony jest prawem autorskim, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
z 4 lutego 1994. Wszelkie dokonywanie zmian bez zgody i wiedzy właściciela praw autorskich, a także
kopiowanie, powielanie, odstępowanie lub inne wykorzystanie na wszystkich znanych polach eksploatacji,
określonych w art. 50 ww. ustawy, bez zgody właściciela praw autorskich jest niedozwolone i podlega karze
pozbawienia wolności, ograniczenia wolności albo grzywny
Opracował:
mgr inż. M. Jagodziński
Październik 2006
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