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OPIS ZAMÓWIENIA  pn. 
Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni
miejskich Etap I. - Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od

Biertułtów wraz z przebudową drogi do Pomnika Ofiar Szybu Reden
w Radlinie.

1.1.1 Teren budowy

Teren planowanej budowy obejmuje działki zlokalizowane w Radlinie przy ulicach: Rydułtowskiej, 
Józefa Hallera i Jana Matejki. Przeważającą część obszaru zajmują tereny zieleni nieurządzonej. 
W zachodniej części, wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-jezdnego znajduje się plac zabaw oraz 
siłownia zewnętrzna. Na zakończeniu osi tworzonej przez ciąg znajduje się Pomnik Ofiar Szybu 
Reden. 
Ciąg stanowi także dojazd do budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 2440/173, w 
którym funkcjonuje restauracja oraz kręgielnia.
W centralnej części terenu opracowania znajduje się boisko (nawierzchnia trawiasta i 2 bramki 
piłkarskie) - Boisko Sokolskie na terenie dawnego szybu "Max" ("Maciej").
Teren znajduje się w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. 

Przez teren przebiegają cieki wodne:
- ciek Niedobczycki (z podłączonym do niego rowem "Hallera" oraz "North"),

- ciek "E".

1.1.2 Układ komunikacyjny

Teren budowy znajduje się bezpośrednio przy drogach publicznych - ul. Rydułtowskiej i ul. Józefa
Hallera, które zapewniają bezpośredni dostęp na teren od strony północnej i wschodniej. W części
zachodniej teren dostępny jest także od południa z ul. Jana Matejki.
Przez teren w części zachodniej przebiega także droga szutrowa będąca przedłużeniem asfaltowej
drogi  w ul.  Jana  Matejki  (prowadząca  do  budynków przy  ul.  Jana  Matejki  102G,  102H) oraz
opisany w punkcie wyżej ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni z płyt typu trylinka.
Na terenie nie znajdują się wydzielone miejsca postojowe. 
Teren opracowania nie jest ogrodzony, za wyjątkiem placu zabaw.

1.1.3 Uzbrojenie terenu

Na  podstawie  otrzymanych  wywiadów  branżowych  z  gestorami  sieci,  przez  istniejący  teren
przebiegają następujące sieci:
- wodociągi magistralne woDN 500, 400 i PE 315,

- sieci wodociągowe,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- elektroenergetyczna, napowietrzna linia SN, 

- sieci elektroenergetyczne podziemne nN, 

- sieci elektroenergetyczne nN napowietrzne,



- sieć gazowa gn100,

- podziemna sieć telekomunikacyjna 

- napowietrzna sieć telekomunikacyjna przyłączeniowa do domów przy ul. Matejki 102 (Orange 
Polska S.A.).

1.1.4 Ukształtowanie terenu

Teren opracowania jest zróżnicowany wysokościowo. Na całej jego powierzchni występują skarpy
ziemne.

1.1.5 Zieleń

Na terenie znajduje się  bogata  zieleń  wysoka-w części  zachodniej  i  wschodniej,  krzewy,  część
środkowa-w rejnie boiska piłkarskiego- zieleń niska. 

1.1.6 Zestawienie powierzchni - stan istniejący

Teren  opracowania  znajduje  się  na  terenach  działek  ewidencyjnych  o  numerach: 1975/136,
1976/136,  3334/139,  1973/139,  1971/179,  350/178, 1972/179,  1133/178,  1378/177, 1377/177,
1376/180,  2441/173,  2235/181,  670/184,  183,  665/170,  666/170,  667/171,  1560/171,  1732/169,
1733/170,  3398/160,  3394/180  oraz  na  fragmencie  działki  834/130 (fragment  o  powierzchni
0,034154),  fragmencie działki  3278/190 (fragment o powierzchni 14,13 m2),  fragmencie działki
3279/190 (fragment o powierzchni 484,18 m2) oraz na fragmencie działki 1344/190 (fragment o
powierzchni 43,02 m2)
Łącznie teren opracowania ma powierzchnię 67378,30 m2 (6,73783 ha).

Szczegółowe zestawienie powierzchni Powierzchnia  [m2]
Nawierzchnia utwardzona 2 680,27
Teren biologicznie czynny 64 698,03
Razem 67 378,30

1.1.7 Dane o wpisie do rejestru zabytków i inna ochrona terenu. 

Teren nie jest objęty formami ochrony. Pomnik Ofiar Szybu Reden objęty jest ochroną jako obiekt
małej architektury wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

1.1.8 Warunki górnicze 

Zgodnie  z  otrzymaną  informacją  o  warunkach  geologiczno-górniczych  teren  pod  inwestycję
położony  jest  na  obszarze  górniczym  Rydułtowy  II  KWK  ROW Ruch  Rydułtowy,  w  którym
prognozuje  się  wystąpienie  trzeciej  kategorii  terenu  górniczego.  Na  terenie  istnieje  możliwość
wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego.
Na terenie nie występują złożna innych kopalin oraz występują zroby płytkiej eksploatacji.

1.1.9 Wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych

dla potrzeb projektowanej inwestycji w październiku 2019 r. odwiercono 13 otworów badawczych.

Szczegółowe  wykształcenie  litologiczne  badanego  terenu  przedstawiono  na  kartach  otworów

badawczych  (załącznik  nr  3)  oraz  na  przekrojach  geotechnicznych  (załącznik  nr  4).

2.  Wierceniami  wykonanymi  w  październiku  2019  roku  stwierdzono,  że  w  do  głębokości

rozpoznania zwierciadło wód gruntowych nie występuje.  Warunki  wodne uznaje się  jako dobre.



3. Powierzchnię terenu w rejonie badań pokrywa warstwa nasypu niekontrolowanego oraz gleba.

Niżej zalega podłoże rodzime, które budują holoceńskie osady rzeczne, plejstoceńskie piaski i żwiry

wodnolodowcowe. Poniżej lokalnie nawiercono utwory karbonu górnego – zwietrzeliny piaskowca.

4. Występujące w podłożu grunty uznaje się za nośne (warstwy IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IV), średnio

nośne (warstwa IId) oraz słabo nośne (warstwy I,  IIe,  IIf,  Iig).  Konstrukcję drogi i  chodników

należy dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych. Wszelkie obliczenia sposobu

posadowienia, dopuszczalnych obciążeń podłoża oraz dopuszczalnych osiadań wykonać w oparciu

oprofile geotechniczne oraz parametry geotechniczne zebrane w tabeli nr 5.

5. Zgodnie z informacją geologiczno-górniczą analizowany teren znajduje się w granicach obszaru

górniczego Rydułtowy II KWK ROW Ruch Rydułtowy W okresie obowiązywania koncesji,  tj.  do

2042  roku  prognozuje  się  wystąpienie  III  kategorii  terenu  górniczego.  Przy  projektowaniu

inwestycji  należy  przewidzieć  niezbędne  wzmocnienia  fundamentów  i  konstrukcji  obiektu

przewidziane  dla  prognozowanej  kategorii  deformacji.

6. Według mapy sporządzonej dla Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej SOPO obszar inwestycji

znajduje się  w bezpośrednim sąsiedztwie  terenów zagrożonych  ruchami masowymi a częściowo

wchodzi w tereny zagrożone ruchami masowymi. Zgodnie z przytoczoną mapą, obecne są również

osuwiska czasowo aktywne. Przybliżoną lokalizację obszaru inwestycji w odniesieniu do terenów

zagrożonych  ruchami  masowymi  przedstawia  załącznik  graficzny  nr  8.

7. Podczas wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że tereny narażone na obsuwanie się mas ziemnych

związane są z licznymi skarpami. Obecnie skarpy porośnięte są roślinnością (drzewami, krzewami,

trawami). Roślinność rosnąca na skarpach stanowi pewien rodzaj ich wzmocnienia i zabezpiecza

przed osuwaniem się gruntu. Podczas projektowania inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę

na to, że ewentualne prace ziemne polegające na karczowaniu roślinności oraz podcinaniu stoków

mogę  negatywnie  wpłynąć  na  stateczność  skarp.  Nie  można  jednoznacznie  wykluczyć,  że  w

przypadku  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  (intensywne  opady  deszczu),  lub  w

przypadku wstrząsów górniczych i deformacji  związanych z działalnością górniczą może dojść do

uaktywnienia  się  ruchów  masowych  lub  ich  intensyfikacja  w  rejonach  stwierdzonych  osuwisk

okresowo  aktywnych.  Podsumowując,  wszelki  rejony,  w  których  inwestycja  będzie  wchodzić  w

istniejące skarpy, należy traktować jako miejsca, gdzie nie można wykluczyć pojawienia się ruchów

masowych.  Wszelkie  zauważone  zmiany  w  zachowaniu  się  stoku  lub  obiektów  należy  zgłaszać

władzom  lokalnym.

8. Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego części, zgodnie z obowiązującymi przepisami

ustali  Projektant-Konstruktor.  Podczas  ustalania  kategorii  geotechnicznej  należy  uwzględnić

rozpoznany  układ  gruntów,  wpływ  eksploatacji  górniczej,  wielkość  projektowanych  obciążeń

przenoszonych na podłoże oraz głębokość prowadzenie robót ziemnych. Należy również uwzględnić

zakres  ingerencji  inwestycji  w  istniejące  skarpy  i  ryzyko  wystąpienia  ruchów  masowych.

9.  O  sposobie,  rodzaju  i  głębokości  posadowienia  projektowanego  obiektu,  o  wartościach

przyjmowanych obciążeń dopuszczalnych na grunty podłoża i wielkościach dopuszczalnych osiadań

zadecyduje  wyłącznie  Projektant  obiektu.

10.  Stwierdzone  w  podłożu  wszystkie  grunty  spoiste  i  nasypowe  zalicza  się  do  gruntów

tiksotropowych, czyli bardzo wrażliwych na zawilgocenia oraz wstrząsy od sprzętu budowlanego

(zagęszczarki),  pod  wpływem  których  mogę  się  one  uplastyczniać  i  pogarszać  swoją  nośność.

Zaleca  się,  aby  wszelkie  prace  ziemne  i  fundamentowe  prowadzone  były  w  okresie  możliwie

suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Należy zwrócić szczególną

uwagę,  aby zrealizowany wykop nie był  zalewany przez  wody opadowe i  powierzchniowe oraz

należy unikać wykonywania wykopów na długo przed przystąpieniem do dalszych prac.  Jeśli  z

jakichś względów nie zastosuje się potrzebnej ochrony, po wznowieniu robót należy z dna wykopu

usunąć przemarzniętą lub uplastycznioną warstwę gruntu i zastąpić ją zagęszczonym, niespoistym

gruntem  nośnym  lub  chudym  betonem.

11. Zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych nr 2-01 – Budowle i roboty ziemne – w podłożu

zalegają grunty o kategorii urabialności II (pospółki, piaski średnie, piaski pylaste, pyły piaszczyste

i pyły w stanie innym niż półzwartym) oraz III (nasypy, pyły piaszczyste i pyły półzwarte i zwarte,



zwietrzeliny  piaskowca,  gliny  pylaste).

12. Normowa głębokość przemarzania gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t

Dla planowanej inwestycji przyjmuje się I kategorię geotechniczną oraz warunki proste. 

Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.1.10Obiekty budowlane

Na terenie opracowania projektuje się:
-  parkingi samochodowe,  

- utwardzone ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, ciągi rowerowe, 
- tor wrotkarski,
- trasę rowerową typu enduro, 
- elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, zadaszenia membranowe, donice, stoły 

piknikowe, siedziska wokół drzew, stojaki rowerowe, barierki do podparcia dla rowerzystów, 
ule, domki dla owadów, tablice edukacyjne, zestaw do kalenistyki, zewnętrzne zabawki 
edukacyjne, bramy wejściowe, schody terenowe, labirynt z żywopłotów z tablicami 
informacyjnymi, siedziska na skarpie. 

- urządzenia wodne, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym:
- wylot kanalizacji deszczowej w cieku "Niedobczyckim", zlokalizowany na działce ne 

1133/178 obręb Bierułtowy
- przebudowę urządzeń wodnych, tj. rowu, poprzez zabudowę przepustów na działce nr 

1972/179 obręb Bierułtowy oraz na działce nr 3334/139 obręb Bierułtowy, wraz z 
zabudową studni kierunkowej pomiędzy przepustami

- budowę przepustów na cieku "E" na działkech nr 667/171, 2441/173 obręb Bierułtowy
oraz na cieku Niedobczyckim na działkach nr 3394/180, 1972/179 obręb Bierułtowy

- usługę wodną obejmującą wprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez 
projektowany wylot kanalizacji deszczowej do wód - cieku Niedobczyckiego

- wykonanie czterech przekroczeń kablem oświetleniowym niskiego napięcia i kablami 
technologicznymi, w rurze osłonowej cieku Niedobczyckiego, na dzialkach nr 
670/184, 1378/177, 1133/178, 1972/179 obręb Bierułtowy oraz jednego przekroczenia
kablem oświetleniowym niskiego napięcia i kablami technilogicznymi w rurze 
osłonowej cieku "E", na działkach nr 3398/160, 2441/173 obręb Bierułtowy

- budynek toalet z pomieszczeniami pomocniczymi i socjalnymi.

Ponadto, wzdłuż ul. Rydułtowskiej projektuje się 2 miejsca postojowe dla autokarów.
Projektowane elementy zostaną rozmieszczone na obszarze wyznaczonym przez część graficzną 
projektu zagospodarowania terenu. Montowane urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające 
poszczególne elementy do użytkowania w miejscach publicznych, a w szczególności oznaczone 
znakiem bezpieczeństwa. Montaż elementów do podłoża za pomocą fundamentów betonowych, 
wylewanych na miejscu budowy lub prefabrykowanych. Fundamenty zabezpieczyć izolacją 
przeciwwodną. 
Prace wykonać według detali zawartych w projekcie wykonawczym. 
Wszystkie projektowane miejsca rekreacyjne oraz boiska dla dzieci i młodzieży zostały 
zaprojektowane w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczających ulicę, od okien 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia odpadów oraz stanowisk 
postojowych..

1.1.11Układ komunikacyjny

Dostępność terenu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
W zakresie inwestycji powstanie układ ciągów pieszych oraz rowerowych obsługujących 
projektowane obiekty budowlane.



W części północnej od str. ul. Rydułtowskiej 43 projektuje się remont nawierzchni istniejącego 
ciągu pieszo-jezdnego naprowadzającego na pomnik Ofiar Szybu Reden.
Od strony południowej projektuje się przebudowę ciągu pieszo-jezdnego będącego przedłużeniem 
ul. Jana Matejki.  
W ramach inwestycji projektuje się 3 parkingi dla samochodów osobowych:
- parking nr 1 (na wysokości ul. Rydułtowskiej 50) - 37 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób 

niepełnopsrawnych) – II etap budowy

- parking nr 2 (przy budynku na ul. Rydułtowskiej 33) - 48 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób
niepełnosprawnych),

- parking nr 3 (na początku ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Jana Matejki) - 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych,

Łącznie projektuje się: 90 miejsc postojowych (w tym 11 dla osób niepełnosprawnych).
Wzdłuż ul. Rydułtowskiej projektuje się 2 miejsca postojowe dla autokarów.

Wszystkie stanowiska postojowe zaprojektowano w odległości co najmniej 10 m od placów zabaw 
dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

1.1.12Uzbrojenie terenu

W ramach inwestycji zostaną wykonane przebudowy: 
- sieci kanalizacji sanitarnej - przebudowa 3 studni PE Ø1000 na studnie betonowe DN Ø1000,

wg projektu w dalszej części opracowania.

Wszystkie  pozostałe  sieci  elektryczne  i  teletechniczne  kolidujące  z  projektowanymi
zagospodarowaniem  należy  zabezpieczyć  dwudzielnymi  rurami  ochronnymi,  odpornymi  na
zgniatanie z wypustami poza opaski kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; rury
na końcach należy zabezpieczyć przed zamulaniem.

W trakcie robót należy zwrócić uwagę na istniejące sieci znajdujące się pod ziemią w miejscach
utwardzenia. Projektowany chodnik nie ingeruje w teren na głębokości istniejących sieci. W celu
wykluczenia kolizji  należy  przed  rozpoczęciem robót  wykonać  ręcznie  przekopy kontrolne pod
nadzorem właścicieli sieci, ustalające dokładnie przebieg i zagłębienie istniejących sieci. 
UWAGA!  W obszarze stref technicznych wodociągów podziemnych DN 500 i DN 315 
zakazuje się mechanicznego zagęszczania podbudowy projektowanych ścieżek zgodnie z 
wytycznymi gestora sieci.

Projektuje  się  budowę  instalacji  elektroenergetycznej  oświetleniowej  nN,  zewnętrznej  instalacji
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowego
wg projektów branżowych w dalszej części opracowania.

Wszystkie elementy metalowe zagospodarowania terenu (np. piłkochwyty, ogrodzenia), należy
skutecznie uziemić. Wszystkie uziemienia połączyć.

1.1.12.1 Woda deszczowa i roztopowa

Wody deszczowe i roztopowe, z wyjątkiem wód z terenu toru wrotkarskiego będą odprowadzane na
teren Inwestora w sposób niezorganizowany. 
Chodniki i  skarpy zostały ukształtowane w taki sposób, aby wody opadowe spływały na tereny
zieleni.
Wody opadowe  projektowanego  drenażu  boisk  do  siatkówki  odprowadzone  zostaną   do  Cieku
Niedobczyckiego,  zgodnie  z  otrzymanym  pozwoleniem  wodnoprawnym.  Wody  opadowe  z
budynku toalet będą kierowane na teren zieleni.



Wody opadowe z powierzchni parkingów zostaną odprowadzone na teren. Z uwagi na występujące
na  terenie  zaburzone  warunki  hydrogeologiczne  oraz  głęboko  posadowione  wody  gruntowe
(których nie nawiercono w badaniach gruntowych) oraz podniesienie poziomu terenu na którym
projektuje  się  parkingi,  z  ich  terenów nie będą wprowadzone zanieczyszczenia.  Inwestycja  nie
wpłynie negatywnie na stan środowiska.

1.1.13Ukształtowanie terenu

Ogólne ukształtowanie terenu pozostaje bez zmian za wyjątkiem:

� Projektuje się zmianę ukształtowania skarpy przy projektowanym parkingu nr 1. (etap II )

� Projektuje się nowe skarpy ziemne wzdłuż projektowanego ciągu pieszo - rowerowego, 
oraz wzdłuż projektowanej ścieżki pieszej prowadzącej z ul. Rydułtowskiej w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Sokolską w celu uzyskania na nich spadku maks. 6%

� Projektuje się nowe skarpy ziemne oraz zmianę ukształtowania skarpy przy projektowanym
parkingu nr 2, siedziskach na skarpie i pętli wrotkarskiej.

Projektuje się skarpy samonośne o minimalnym stosunku 1:1,5 oraz skarpy o nachyleniu większym
wzmacniane za pomocą krat i siatek ażurowych.
Projektuje się niwelację terenu w celu uzyskania spadku maks. 6% na ciągach komunikacyjnych i
nawierzchniach utwardzonych, wzdłuż których kształtuje się skarpy samonośne.

1.1.14Oświetlenie i nasłonecznienie

Odległość projektowanych obiektów budowlanych od innych obiektów (projektowanych i 
istniejących) umożliwia naturalne oświetlenie wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 
Projektowany budynek i inne obiekty budowlane nie zacieniają budynków sąsiednich.

1.1.15Zieleń

Projektuje się wycinki drzew i  krzewów wg planszy wycinek oraz otrzymanego pozwolenia na
wycinkę.
Projektuje się  nowe nasadzenia  drzew krzewów, bylin,  traw,  ziół  zgodnie  z  częścią rysunkową
opracowania oraz specyfikacją techniczną w części wykonawczej.

1.1.16Zestawienie powierzchni

Lp. Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia [m2]

Projektowane:
Obiekty kubaturowe -

1. Budynek toalet 112,57

Nawierzchnie piesze, rowerowe, wrotkowe i kołowe (utwardzone) -

2. D1 Nawierzchnia kołowa (kostka betonowa) 471,49

3.
D2 Nawierzchnia  ciągu  pieszo-jezdnego  do  posesji  przy  ul.

Rydłtowskiej 27
1240,40

4. D5 Nawierzchnia zatok parkingowych dla autobusów 122,76

5. D6 Nawierzchnia piesza i rowerowa (kostka betonowa) 9402,79

6. D7 Nawierzchnia toru wrotkarskiego 1463,32

7. D8 Nawierzchnia piesza z cegły klinkierowej 121,24

8. D9 Nawierzchnia ziemna trasy Enduro 744,89



9.
D1
0

Nawierzchnia bezpieczna z piasku (pod zestaw do kalenistyki)
38,42

10
.

D1
1

Nawierzchnia z desek kompozytowych
151,12

11
.

DS
Schody terenowe

89,67

Nawierzchnie biologicznie czynne -

12
.

D3 Nawierzchnia  parkingu  -  geokrata  (83%  pow.  biologicznie
czynna)

1643,12

13
.

D4
Nawierzchnia piesza - geokrata (83% pow. biologicznie czynna)

607,33

14
.

D1
2 

Poduszka kamienna cieków i rowów (wzmocnienie brzegów)
295,26

15
.

D1
3

Nawierzchnia  labiryntu  -  geokrata  (83%  pow.  biologicznie
czynna)

553,11

16
.

D1
4

Nawierzchnia labiryntu - nasadzenia
1 598,14

17
.

D1
5

Nawierzchnia  pomiędzy  siedziskami  na  trybunach  -  geokrata
(83% pow. biologicznie czynna)

145,57

18
.

D1
6

Nawierzchnia trawiasta (sportowa)
1991,50

19
.

D1
7

Trawnik zwykły
56,20

20
.

D1
8

Nasadzenia kwietne
3 313,07

Istniejące, bez zmian:

21
.

Istniejąca nawierzchnia utwardzona 162,75

22
.

Istniejąca nawierzchnia biologicznie czynna 43 053,58

Razem – powierzchnia terenu opracowania 67 378,30

Teren biologicznie czynny w granicach opracowania: 54908,03 m2

Istniejąca nawierzchnia biologicznie czynna + projektowany trawnik zwykły + nasadzenia kwietne 
+ nawierzchnia trawiasta sportowa + nawierzchnia labiryntu (nasadzenia) + 83% pow.geokraty = 
43053,58+ 56,20 + 3 313,07 + 1991,50 + 1 598,14 + 0,83 * 2949,13 = 54908,03 m2

1.1.17 Zagrożenia dla środowiska

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.

1.1.18Miejsce gromadzenia odpadów stałych

Na całym terenie projektuje się kosze na śmieci. Odpady komunalne z budynku toalet będą 
wywożone na bieżąco.
Wywóz na podstawie umowy z przedsiębiorstwem usuwania odpadów.



1.1.19  Dostępność osób niepełnosprawnych

Teren będzie całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych.  Projektuje się  ścieżki  o  spadku
maks.  6%.  W  budynku  toalet  zaprojektowano  odrębną  toaletę  dla  osób  niepełnosprawnych
ruchowo.

1.1.20  Zgodność projektu z planem miejscowym 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin zatwierdzonym:
- uchwałą Rady Miejskiej w Radlinie nr BRM.0007.091.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. obszar 

opracowania znajduje się w strefach 1.ZP, 2.ZP, 1.US, 4.ZS, 15.MU, 12.MU, 13.MU, KDZ, 
KDX, 10.MNU, 11.MNU, 2.MWU.

1.1.21  Rozbiórki  

Projekt zakłada wykonanie rozbiórek utwardzonych nawierzchni.

1.1.21.1 Opis robót rozbiórkowych oraz sposób zabezpieczenia ludzi i mienia

Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Należy zadbać o segregację materiałów z rozbiórki oraz przeróbkę materiału wyburzanego do 
ewentualnego
zastosowania go jako kruszywa. Nie należy prowadzić robot rozbiórkowych w złych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu, silnych wiatrów itp.
W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren rozbiórki, należy go w pierwszej kolejności 
ogrodzić. Ogrodzenie powinno być wykonane z przęseł pełnych. Od strony bramy wjazdowej 
należy umieścić tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze.
Tablice te należy umieścić na takiej wysokości, aby były widoczne i aby ich uszkodzenie było 
niemożliwe.

Na roboty rozbiórkowe składać się będą następujące czynności:
1. Wytyczenie terenu robot,
2. Oznakowanie i zabezpieczenie robot,
3. Wyłożenie mat izolacyjnych,
4. Zapewnienie przejść i przejazdów oraz czystości dróg dojazdowych (również zabezpieczenie
istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi),
5. Wykonanie wykopów mających na celu usunięcie fundamentów murków i gruzów znajdujących 
się w ziemi,
6. Rozbiórka murków i składowanie gruzów w wyznaczonym miejscu (na matach izolacyjnych),
7. Usunięcie elementów i materiałów z rozbiórki, wywóz gruzu,
8. Zasypanie wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem,
9. Dowoz brakującej ilości gruntu do pełnego zasypu wykopu i zasyp z zagęszczeniem,
10. Uporządkowanie terenu.

 Opis techniczny - ogólny opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych 

zastosowanych rozwiązań projektowych

1.2. Nawierzchnie 

1.2.1 Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004

Moduł  wtórnego  odkształcenia  podłoża  pod  ww.  konstrukcje  musi  odpowiadać  parametrom
E2≥45MPa.  W przypadku  wyników  słabszych  należy  zaprojektować  wzmocnienie  podłoża  –
zgodnie z zał. nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [3] z dnia



02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430).
Wymagania dla podbudowy wg PN-EN 13242:2004.

Moduł  wtórnego odkształcenia  zagęszczonej  podbudowy stabilizowanej  mechanicznie  powinien
wynosić E2≥80MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤2,2.

Podłoże wysadzinowe doprowadzić do nośności E2≥45Mpa

1.2.2 Prace ziemne

Z całej nawierzchni terenu należy zdjąć min. 30 cm warstwy humusu i gruntu (chyba, że w opisie 
poniżej podano grubszą warstwę). Dno należy wyprofilować i zagęścić. 
Projektowane nawierzchnie wykonać na wysokościach opisanych w części graficznej.
Różnicę pomiędzy projektowanymi warstwami poniżej, a wyprofilowanym dnem należy wykonać  
z piasku stabilizowanego mechanicznie.
Nadmiar wybranego gruntu należy wywieźć i zutylizować.
UWAGA!  W obszarze stref technicznych wodociągów podziemnych DN 500 i DN 315 
zakazuje się mechanicznego zagęszczania podbudowy projektowanych ścieżek, zgodnie z 
wytycznymi gestora sieci.

1.2.3 D1 - nawierzchnia kołowa (kostka betonowa) w ciągu ul. Matejki.

Dotyczy: projektowanych zjazdów oraz ciągu pieszo-jezdnym w ciągu ul. Matejki.
Zjazd z ul. Rydułtowskiej ograniczony krawężnikami najazdowymi o wymiarach 15x30 cm na 15 
cm ławie betonowej. W pozostałych miejscach zastosować obrzeża betonowe o wymiarach: 
8x30cm, dł. 100cm, na oporze z betonu C12/15.

8 cm kostka betonowa wibroprasowana o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 130 MPa
30 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
- grunt rodzimy G4

1.2.4 D2 - nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Rydłtowskiej 27

Zjazd z ul. Rydułtowskiej ograniczony krawężnikami najazdowymi o wymiarach 15x30 cm na 15 
cm ławie betonowej. W pozostałych miejscach zastosować obrzeża betonowe o wymiarach: 
8x30cm, dł. 100cm, na oporze z betonu C12/15.

6 cm kostka betonowa wibroprasowana o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 130 MPa
30 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
- grunt rodzimy G4

1.2.5 D3, D4 - nawierzchnie z geokraty

1.2.5.1 D3 - nawierzchnia parkingu (geokrata)

6 cm geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV do nawierzchni 
parkingowych  wypełniona humusem zagęszczonym ręcznie i obsiana mieszanką traw

- warstwa separacyjna z geowłókniny
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 130 MPa
40 cm warstwa rozsączająca z kruszywa naturalnego 



- warstwa separacyjna z geowłókniny
- grunt rodzimy G4
Humus o odczynie pH 5,5 – 6,5 / mieszanka trawnikowa + nasiona traw 
Należy zastosować kratkę trawnikową wykonaną z PP PE HDPE (poliolefiny) w kolorze czarnym,
odporną  na  działanie  kwasów,  ługów i  alkoholi.  Wymiar  kraty  min.  (dł.  x  szer.)  60x40 cm,  o
wytrzymałości na obciążenie min. 250 ton/m2 zapewniającą powierzchnię biologicznie czynną
min. 83%. 

1.2.5.2 D4 - nawierzchnia piesza (geokrata) –w miejscu siedzisk przy skarpie przy torze 
wrotkowym, ogrodzie sensorycznym

4 cm geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV do nawierzchni 
parkingowych  wypełniona humusem zagęszczonym ręcznie i obsiana mieszanką 

traw
- warstwa separacyjna z geowłókniny
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 130 MPa
40 cm warstwa rozsączająca z kruszywa naturalnego 
- warstwa separacyjna z geowłókniny
- grunt rodzimy G4
Humus o odczynie pH 5,5 – 6,5 / mieszanka trawnikowa + nasiona traw 
Należy zastosować kratkę trawnikową wykonaną z PP PE HDPE (poliolefiny) w kolorze czarnym,
odporną  na  działanie  kwasów,  ługów i  alkoholi.  Wymiar  kraty  min.  (dł.  x  szer)  60x40 cm,  o
wytrzymałości na obciążenie min. 250 ton/m2 zapewniającą powierzchnię biologicznie czynną
min. 83%. 

1.2.5.3 Uwagi wykonawcze geokraty

UWAGA: Należy wykonać nawierzchnię i podbudowę zgodnie z zaleceniami producenta.

Do  wysiewania  geokraty  należy  zastosować mieszankę  traw:  życica  trwała  (Lolium  perenne),

kostrzewa  czerwona  rozłogowa  (Festuca  rubra  subsp.  rubra), kostrzewa  czerwona  kępowa
(Festuca rubra comutata), kostrzewa szczeciniasta (Festuca ovina durisculla (L). Koch.).

1.2.5.4 Obrzeża nawierzchni z kratki trawnikowej (geokraty)

Pomiędzy  nawierzchnią  z  geokraty  a  nawierzchnią  trawiastą  oraz  nawierzchnią  ścieżki  należy
zastosować  systemowe  obrzeże  z tworzyw  sztucznych,  elastyczne  o  wysokości  min.  4,5  cm.
Obrzeże montować do podłoża za pomocą systemowych gwoździ z metalowych, ocynkowanych
zgodnie z wytycznymi i wskazówkami producenta.

UWAGA:  Płaszczyzna  pionowa  nie  może  wystawać  poza  właściwy  poziom  -  nawierzchni
(z klińca / kraty trawnikowej / kostki betonowej / gruntu).

1.2.6 D5 - nawierzchnia zatok parkingowych dla autobusów

Zjazd z ul. Rydułtowskiej ograniczony krawężnikami najazdowymi o wymiarach 15x30 cm na 15 
cm ławie betonowej. Pomiędzy zatoką a chodnikiem zastosować krawężnik granitowy drogowy na 
15 cm ławie betonowej.

8 cm kostka betonowa wibroprasowana
4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z kruszywa łamanego (1-31,5 mm) stabilizowana mechanicznie (E2 min. 160 
MPa)
25 cm podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 mm stabilizowana mechanicznie (E2 min. 80 
MPa) 
25 cm warstwa podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (E2 min. 80 MPa)



- grunt rodzimy G4 (E2 min. 25 MPa)

1.2.7 D6 - nawierzchnia piesza i rowerowa (kostka betonowa)

Nawierzchnie ograniczone za pomocą obrzeża betonowego na oporze z betonu. 

6 cm kostka betonowa wibroprasowana o nawierzchni uszlachetnionej, bezfazowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3 (frakcji 0/31,5 mm), E2 - 130 MPa
30 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa
- grunt rodzimy G4

1.2.8 D7 - nawierzchnia toru wrotkarskiego

4 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna
5 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3 (frakcji 0/31,5 mm) - E2 - 130 MPa
30 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym (lub wymiana gruntu 65 cm)- E2 - 80 MPa

1.2.9 D8 - nawierzchnia piesza z cegły klinkierowej

6,5 cm cegła klinkierowa - drogowa
5 cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 stabilizowana mechanicznie do ID 0,60
10 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3 (frakcji 0/31,5 mm) - E2 - 130 MPa
30 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa

Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem z cegły klinkierowej ułożonej na sztorc, na ławie betonowej..

1.2.10D9 - nawierzchnia ziemna ciągu rowerowego typu enduro

Nawierzchnie ograniczone za pomocą obrzeży betonowych na oporze z betonu. 

Warstwy:

3 cm nawierzchnia mineralna (0 - 8 mm) – warstwa wierzchnia zagęszczana statycznie
5 cm warstwa mineralna (0 - 16mm) – warstwa zagęszczana statycznie
10 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3 (frakcja 0-63mm), E2 - 130 MPa
30 cm stabilizacja spoiwem hydraulicznym - E2 - 80 MPa

grunt rodzimy G-1 (lub doprowadzić do G1 - E2 min. 80 MPa zagęścić do Is=0,96)

Górna warstwa barwiona w masie w kolorze piasku.

1.2.11D10 - nawierzchnia bezpieczna z piasku

W strefie bezpieczeństwa wokół urządzeń kalenistyki wykonać nawierzchnię bezpieczną, zgodną z 
normą PN-EN 1177. 
30 cm piasek: ziarno 0,2-2 mm (zgodny z PN-EN 1177)

geowłóknina separująca
grunt rodzimy

Nawierzchnię z piasku od nawierzchni trawiastej rozdzielić obrzeżem o wymiarach 4x30cm, który
należy posadowić bezpośrednio na wilgotny, świeży i niestężony beton C12/15. Pod warstwę piasku
należy ułożyć geowłókninę. 

1.2.12D11 - nawierzchnia z desek kompozytowych-etap II

3,2 cm rustykalna deska kompozytowa w kolorze dąb vintage (postarzany)



18 cm legar drewniany 18x12 cm
25 cm klocek betonowy / kruszywo drobne (żwir)
5 cm podsypka piaskowa
20 cm podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm
25 cm podbudowa z kruszywa 31,5-63 mm

geowłóknina 165 g/m2, 12 kN/m2
grunt rodzimy doprowadzony do G1

Należy  stosować  deski  wykonane  z  kompozytów  na  bazie  żywicy  polimerowej  wzmacnianej
włóknem szklanym z dodatkiem minerałów, barwione w masie;  z  nawierzchnią antypoślizgową
poprzez krycie powłoką nadającej wyczuwalną w dotyku fakturę  i odporność na ścieranie. Deski
mocować  do  legarów  za  pomocą  systemowego  mocowania,  wyłącznie  wkrętów  ze  stali
nierdzewnej. 

1.3. Skarpa przy parkingu nr 1- etap II
W  związku  z  projektowanym  parkingiem  nr  1  projektuje  się  zmianę  ukształtowania  terenu  i
przesunięcie istniejącej skarpy wgłąb terenu. 
Projektuje się skarpy ziemne samonośne o stosunku co najmniej 1:1,5 oraz o nachyleniu większym
wzmocnione za pomocą krat i siatek ażurowych - wg projektu wykonawczego.

1.4. Urządzenia wodne

1.4.1 Projektowane urządzenia wodne:

- wylot kanalizacji deszczowej w cieku "Niedobczyckim", 

- odcinkową przebudowę rowów:

- 1 przepust przez rów "North",

- 2 przepusty przez rów "Hallera" ze studnią kierunkową pomiędzy nimi, 

- wykonanie przepustów przez powierzchniowe wody płynące:

- 4 przepusty przez ciek "Niedobczycki",

- 3 przepusty przez ciek "E",

1.4.2 Przepusty

Wszystkie przepusty projektuje się z rur betonowych prefabrykowanych o przekrojach jak w 
pozwoleniu wodno-prawnym. 
Na odcinkach przed i za przepustami, na odcinkach wskazanych w części rysunkowej, należy 
wykonać wzmocnienie cieków lub rowów poprzez wykonanie poduszki kamiennej:

D12 - poduszka kamienna cieków i rowów (wzmocnienie brzegów)
10 cm kamień hydrotechniczny o grubości 32-63mm (zabrania się stosowania kamienia 
rozpuszczalnego jak np. wapień, gips czy dolomit)
10 cm podsypka z piasku średniego
- geowłóknina (gramatura 150 g/m2)

Zastosowane rury przepustowe należy od góry zasypać materiałem zgodnym z wytycznymi ich 
producentów.

1.5. Schody terenowe
Projektuje się schody zewnętrzne terenowe wykonane z prefabrykowanych, żelbetowych stopnic 
skarpowych. 
Wymiary pojedynczych stopni (wys. x szer.) 15x35 cm.



W jedynym biegu maksymalnie 10 stopni. Biegi podzielić spocznikami o szerokości min. 1,5 m. 
Wzdłuż schodów zamontować pochwyt o wys. 1,1 m. 
Wykonać wg rysunków w części wykonawczej.

1.6. Pasieka – etap II
Projektuje się ogrodzony fragment terenu, na którym zostaną umieszczone różne rodzaje uli oraz 
hotele dla owadów (familoki dla owadów). Wokół nasadzenia roślin miododajnych.
Przy ogrodzeniu ustawić tabliczki infromacyjne z informacją: Uwaga! Pszczoły mogą użądlić!

Ogrodzenie pasieki – etap II
Wokół pasieki projektuje się ogrodzenie – płot panelowy o wysokości 60 cm. Płotek wykonać jako 
rozwiązanie systemowe z przęseł o długości 200 cm; Pośrodku, od strony ciągu pieszego 
zamontować furtkę o szerokości 100 cm – niezamykaną. 
Wszystkie elementy lakierować w kolorze białym.

1.7. Labirynt
Projektuje się labirynt ukształtowany z nasadzeń żywopłotów. Ścieżki o nawierzchni trawiastej na 
geokracie. W wyznaczonych miejscach zamontować ławki i kosze na śmieci (na fundamentach 
betonowych).

D13 - Nawierzchnia labiryntu - ścieżki z trawy
4 cm geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV do nawierzchni 

parkingowych  wypełniona humusem zagęszczonym ręcznie i obsiana mieszanką 
traw do cienia trawa rekreacyjna siew (mieszanka: życica trwała 60%, kostrzewa czerwona 10%, 
kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina łąkowa 20%)
- warstwa separacyjna z geowłókniny
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 130 MPa
40 cm warstwa rozsączająca z kruszywa naturalnego 
- warstwa separacyjna z geowłókniny
- grunt rodzimy G4
Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem elastycznym z tworzyw sztucznych, jak w pkt. 1.2.5.4

D14 - Nawierzchnia labiryntu - nasadzenia
5 cm kora przekompostowana pomiędzy nasadzeniami żywopłotu
30 cm  humus

grunt rodzimy

1.8. Siedziska na skarpie przy torze wrotkowym

1.8.1 Siedziska

Na istniejącej skarpie ziemnej wzdłuż ul. Rydułtowskiej, przy projektowanym torze wrotkarskim 
projektuje się reprofilację skarpy i montaż siedzisk terenowych w formie żelbetowych siedzisk 
wykonanych w technologii prefabrykowanej z betonu architektonicznego wg wytycznych w 
projekcie wykonawczym. 
Na siedziskach betonowych, w nieregularnych rozstawach, zostaną umieszczone siedziska 
drewniane w formie ławek oraz desek kompozytowych z ok. 200 miejscami siedzącymi.

Pomiędzy żelbetowymi siedziskami projektuje się nawierzchnię z trawy:

D15 - Nawierzchnia trawiasta pomiędzy siedziskami:



4 cm geokrata HDPE stabilizowana przeciwko promieniom UV do nawierzchni 
parkingowych wypełniona humusem zagęszczonym ręcznie i obsiana mieszanką traw -    
trawa rekreacyjna siew (mieszanka: życica trwała 60%, kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa
trzcinowa 10%, wiechlina łąkowa 20%)

- warstwa separacyjna z geowłókniny
20 cm podbudowa tłuczniowa z kruszywa C 90/3, E2 - 130 MPa
40 cm warstwa rozsączająca z kruszywa naturalnego 
- warstwa separacyjna z geowłókniny
- grunt rodzimy G4
Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem elastycznym z tworzyw sztucznych, jak w pkt. 1.2.5.4

D17 - Nawierzchnia skarpy:

2,5 cm trawa rekreacyjna z rolki (mieszanka: życica trwała 60%, kostrzewa czerwona 10%, 
kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina łąkowa 20%)
20 cm humus

geowłóknina
- grunt rodzimy

1.8.2 Schody

Poszczególne poziomy siedzisk będą dostępne poprzez schody żelbetowe wykonane jak schody 
terenowe w punkcie 1.5.

1.9. Boiska do siatkówki plażowej
Na całej powierzchni wewnątrz toru wrotkarskiego projektuje się trawiastą nawierzchnię sportową, 
na której należy wydzielić 2 boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni trawiastej.

D16 - Nawierzchnia trawiasta (sportowa)
2,5 cm trawa sportowa z rolki przeznaczona do boisk sportowych (mieszanka: życica trwała 60%, 
kostrzewa czerwona 10%, kostrzewa trzcinowa 10%, wiechlina łąkowa 20%); grubość filcu 
maks. 5 mm; 
20 cm mieszanka wegetacyjna: ziemia kompostowa 20%, piasek drobny o przekroju 0,5 – 0,6 mm 
60% i torf ogrodniczy (kwaśny) 20%
- geowłóknina
- drenaż powierzchniowy
- grunt rodzimy

Geometria boiska:
Należy  wyznaczyć  środek  boiska,  dzielący  go  na  dwie  połowy o wymiarach  8×8 m.  Pole  gry
ograniczyć  taśmami.  W  odległości  0,7-1  m  od  linii  bocznych  przy  środku  boiska  należy
zamontować słupki, na których zawieszona będzie siatka:

� dla kobiet górna taśma siatki powinna znajdować się na wysokości 2,24 m,

� dla mężczyzn górna taśma siatki powinna znajdować się na wysokości 2,43m.

Dla  słupów zaprojektowano  fundamenty  o  wymiarach  40x40x70cm z  betonu  C16/20.  Wierzch
bloku fundamentowego powinien być przysypany 10cm poniżej poziomu terenu. Przed wylaniem
fundamentów należy wykonać podłoże z chudego betonu C8/10 o grubości 10cm do poziomu (0,8
m poniżej poziomu terenu). Posadowienie findamentów minimum 70cm poza linią ograniczającą
boisko do siatkówki.

Piłkochwyty
Wokół boisk zastosować piłkochywty z możliwością demontażu. 



Otoczyć pola o wymiarach minimum 19 x 27 m.

Kino letnie
Na terenie wewnątrz toru wrotkarskiego będzie okresowo organizowane kino letnie. 
Ekran i technologia kinowa będą każdorazowo montowane przez wyspecjalizowaną firmę.
Do zasilania kina projektuje się zewnętrzne przyłącze elektryczne wg odrębnego opracowania.

1.10. Zadaszenia – etap II
W wyznaczonych miejscach:
- utwardzenia terenu przy torze wrotkarskim, 

- siedziska na skarpie przy torze wrotkarskim,

projektuje się systemowe zadaszenia membranowe wykonane w konstrukcji stalowej z 
wykorzystaniem tkaniny technicznej PCV.
We wszystkich miejscach zostaną zastsowane systemowe, kompletne zadaszenia dostarczone jako 
produkt gotowy przez jednego producenta.

1.11. Remont pomnika Ofiar Szybu Reden i tablicy memorystycznej 
Projektuje się przeprowadzenie prac konserwacyjnych Pomnika Ofiar Szybu Reden oraz tablicy 
memorystycznej.
Technologia remontu:

- oczyszczenie z brudu i mchów gorącą wodą (za pomocą myjki ciśnieniowej) z dodatkiem
środka myjącego

- uzupełnienie ubytków masą szpachlówkową z pozostawieniem istniejącej faktury
- zabezpieczenie  impregnatem  olejo-  i  hydrofobizującym  o  właściwościach  ułatwiających

czyszczenie - impregnowanie hydrofobowe przez dwukrotne powlekanie preparatem
- zabezpieczenie  w  miejscach  narażonych  na  porastanie  przed  glonami  i  porostami

preparatem bakterio - grzybo - glonobójczym 

1.12. Działania na ciekach wodnych

1.12.1Zbliżenia projektowanych elementów zagospodarowania do cieków

Przebieg trasy ścieżek spacerowych oraz elementy zagospodarowania terenu projektuje się w 
odległości min. 1,5m od górnej krawędzi cieków zgodnie z otrzymanym pismem Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUW.1.434.139.2019.PS z dnia 25 września 2019.

1.12.2Wylot kanalizacji deszczowej

Wylot kanalizacji deszczowej do cieku Niedobczyckiego zaprojektowano jako prefabrykowany 
wylot żelbetowy ustawione pod kątem 60° do osi cieku. Zaprojektowano jeden wylot kanalizacji 
deszczowej, którego średnica wynosi 315mm, a rzędna dna wylotu wynosi: 257,65m n.p.m. 

1.12.3Przewody w rurach osłonowych

Planowana jest do wykonania instalacja elektroenergetyczna oświetlenia nN i teletechniczna na 
projektowanym Parku w związku z czym w pięciu punktach planowane są przekroczenia pod dnem 
cieków „E” i Niedobczycki. 
Parametry poszczególnych przekroczeń przedstawiono w tabeli poniżej. 

PRZEJŚCIE nr 1
Ciek: Niedobczycki

Przewody: Elektryczny oświetleniowy niskiego napięcia
Rura osłonowa: PEHD Ø110mm

Głębokość przejścia: >50 cm pod dnem cieku (zarurowany odcinek cieku)



Rzędna przewiertu: 260,00 m n.p.m.
Długość przejścia: 100 cm (pod dnem istniejącego zarurowania)

Współrzędne
geodezyjne

PL-ETRF 2000 strefa
6

X:5546507
Y:6533032

PRZEJŚCIE nr 2
Ciek: Niedobczycki

Przewody:
Elektryczny oświetleniowy niskiego napięcia, kabel

technologiczny
Rura osłonowa: PEHD Ø2400mm

Głębokość przejścia: >50 cm pod dnem cieku (zarurowany odcinek cieku)
Rzędna przewiertu: 256,68 m n.p.m.
Długość przejścia: 100 cm (pod dnem istniejącego zarurowania)

Współrzędne
geodezyjne

PL-ETRF 2000 strefa
6

X:5546533
Y:6533281

PRZEJŚCIE nr 3
Ciek: Niedobczycki

Przewody: Elektryczny oświetleniowy niskiego napięcia
Rura osłonowa: PEHD Ø110mm

Głębokość przejścia: >50 cm pod dnem cieku (zarurowany odcinek cieku)
Rzędna przewiertu: 256,50 m n.p.m.
Długość przejścia: 100 cm (pod dnem istniejącego zarurowania)

Współrzędne
geodezyjne

PL-ETRF 2000 strefa
6

X:5546561
Y:6533332

PRZEJŚCIE nr 4
Ciek: Niedobczycki

Przewody: Elektryczny oświetleniowy niskiego napięcia
Rura osłonowa: PEHD Ø110mm

Głębokość przejścia: >50 cm pod dnem cieku (zarurowany odcinek cieku)
Rzędna przewiertu: 253,63 m n.p.m.
Długość przejścia: 470 cm (w granicach skarp cieku)

Współrzędne
geodezyjne

PL-ETRF 2000 strefa
6

X:5546639
Y:6533540

PRZEJŚCIE nr 5
Ciek: „E”

Przewody: Elektryczny oświetleniowy niskiego napięcia, technologiczny
Rura osłonowa: PEHD Ø240mm

Głębokość przejścia: >50 cm pod dnem cieku (zarurowany odcinek cieku)
Rzędna przewiertu: 260,20m n.p.m.
Długość przejścia: 100 cm (pod dnem istniejącego zarurowania)



Współrzędne
geodezyjne

PL-ETRF 2000 strefa
6

X:5546473
Y:6533154

Przejście nr 6

Na działce o nr 3334/139 projektowana zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa 
przecina projektowany przepust P_Hallera_2. Projektowany kabel oświetleniowy zostanie 
wykonany i ułożony na głębokości 1 metra poniżej rzędnej spodu konstrukcji projektowanego 
przepustu. Projektowane odcinki przepustów kablowych pod istniejącym ciekiem należy wykonać 
metodą przecisku/przewiertu sterowanego. Głębokość ułożenia przepustów kablowych powinna 
być taka, aby odległość mierzona od dna cieku do górnej powierzchni przepustu wynosiła, co 
najmniej 0,5 m. Przepust zaczyna się drążyć ukośnie w dół pod kątem od 11° do 20° (wiercenie 
pilotażowe), następnie przy rozwiercaniu gruntu wciąga się rurę HDPE 110. Pod ciekiem należy 
przewidzieć rurę rezerwą. Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione 
(uszczelnione)  w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulanie rur.

1.13. Budynek toalet 

1.13.1Dane ogólne

1.13.1.1 Forma architektoniczna, przeznaczenie, program użytkowy,  funkcja obiektu 
budowlanego

Projektuje  się  jednokondygnacyjny  wolnostojący  budynek  usługowo-gospodarczy,  w
którym  znajdować  się  bedą  ustęp  publiczny  (ustęp  męski,  ustęp  damski  oraz  ustęp  dla  osób
niepełnosprawnych  wyposażony  w  przewijak  dla  dzieci),  pomieszczenia  pomocnicze  oraz
pomieszczenie socjalne. 
Budynek będzie miał prostą, zwartą bryłę na planie prostokąta z płaskim dachem krytym papą.
Wokół budynku zostanie ukształtowana zewnętrzna elewacja z desek drewnianych na konstrukcji
stalowej. 

1.13.1.2 Dane ogólne budynku projektowanego

- Wysokość obiektu: 3,655 m
- Długość obiektu: 18,36 m
- Szerokość obiektu: 13,96 m
- Ilość kondygnacji: 1 (nadziemna)
- Powierzchnia zabudowy 112,57 m2

- Powierzchnia użytkowa budynku: 84,73 m2

- Kubatura brutto budynku 457,80 m3

- Projektowany kąt nachylenia dachu 3° (5%)

1.13.1.3 Zestawienie powierzchni budynku

Według normy PN-ISO 9836:1997 oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Nr Rodzaj pomieszczenia
powierzchnia 
użytkowa [m2]

posadzka



1.1 Pomieszczenie pomocnicze 23,57 płytki gres (techniczny)
1.2 Pomieszczenie pomocnicze 23,11 płytki gres (techniczny)
1.3 Przedsionek (damski) 5,42 płytki gres
1.4 Toalety damskie 5,70 płytki gres
1.5 Toalety męskie 4,70 płytki gres
1.6 Przedsionek (męski) 5,42 płytki gres
1.7 Toaleta dla niepełnosprawnych 5,17 płytki gres
1.8 Pomieszczenie porządkowe 3,75 płytki gres (techniczny)
1.9 Pomieszczenie socjalne 7,89 płytki gres 

RAZEM: 84,73 m2

1.13.1.4 Układ konstrukcyjny

Budynek  zaprojektowano  w  technologii  żelbetowej  szkieletowej,  ściana  zewnętrzna  ocieplona
i wykończona tynkiem silikonowym cienkowarstwowym. Wewnętrzne ściany działowe wykonane z
bloczków silikatowych. 
Dach płaski żelbetowy, monolityczny, ocieplony i wykończony membraną EPDM.

1.13.1.5 Kolorystyka i wykończenie

Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym baranek 0,3 mm w kolorze białym (RAL
9016 -  biały) i antracytowym (RAL 7016 - szary antracytowy).
Cokół wykończony tynkiem silikonowym w kolorze białym (RAL 9016 - biały).
Obróbki blacharskie - blacha polwekana w kolorze szarym (RAL 7016 – szary antracytowy).
Dach pokryty papą asfaltową w kolorze szarym.
Stolarka - kolorystyka wg zestawienie stolarki. 

1.13.2Rozwiązania techniczno – materiałowe. 

Wykonawca  może  zaproponować  produkt  równoważny  lecz  nie  gorszy,  z  zachowaniem  cech
i parametrów technicznych i jakościowych ZAWARTYCH W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ,
po  uprzednim  pisemnym  uzgodnieniu  z  Inwestorem,  Kierownikiem  budowy,  Inspektorem
Nadzoru  Inwestorskiego  i  Projektantem.  Do  wniosku  o  zmianę  rozwiązania  należy  dołączyć
dokumenty wskazujące na równoważność techniczną i jakościową produktu (certyfikaty, atesty,
świadectwa w zależności od wymagań i przepisów odrębnych).

Dopuszcza  się  stosowanie  materiałów  równoważnych  do  wspomnianych  w  dokumentacji  tj.
o parametrach nie gorszych niż przytoczone W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.13.2.1 Fundamenty

Projektuje się fundamenty żelbetowe w postaci płyty fundamentowej - wg projektu branżowego
konstrukcji w dalszej części opracowania. 
Wykonać obwodową izolację przeciwwodną - od strony zewnętrznej  przeciwwodną ciężką:  pod
płytą fundamentową z podwójnie ułożonej papy asaltowej SBS NRO gr. 0,4 cm (łącznie min. 0,8
cm),  a  na  ścianach  z  elastycznej,  modyfikowanej  polimerami,  grubowarstwowej  masy
uszczelniającej.
Od  strony  wewnętrznej  fundamentów,  przed  zasypaniem  piaskiem,  wykonać  izolację
przeciwwilgociową z bezrozpuszczalnikowej emulsji bitumicznej.
Izolację wykonać wg opisu w części wykonawczej.

1.13.2.2 P1 - Podłoga na gruncie

Projektuje się podłogę na gruncie.

1,5 cm płytki gresowe podłogowe, mrozoodporne, na kleju elastycznym, systemowym



podpłytkowa izolacja przeciwwilgociowa
5-7 cm      wylewka betonowa zbrojona włóknami polipropylenowymi w spadku min. 0,5%
10 cm styropian twardy EPS 100 (λ=0,038 W/mK)
0,02 cm folia PE
15 cm płyta posadzkowa betonowa zbrojona włóknami polipropylenowymi (beton C16/20)
32 cm piasek zagęszczony warstwami co 15 cm

systemowa izolacja przeciwwilgociowa
35 cm płyta fundamentowa żelbetowa wg projektu konstrukcji
0,8 cm izolacja przeciwwodna z dwóch warstw papy asfaltowej SBS NRO (2x0,4 cm)
10 cm chudy beton 
10 cm piasek zagęszczony

grunt rodzimy

1.13.2.3 Ściany zewnętrzne

WZ1 - Ściana zewnętrzna
0,5 cm tynk cienkowarstwowy na podwójnej siatce z włókna szklanego
15 cm styropian (ETICS, NRO) λ = 0,040 W/mK
25 cm mur żelbetowy / bloczek silikatowy 
1,5 cm tynk cementowo-wapienny

wewnętrzna warstwa wykończeniowa

1.13.2.4 Ściany wewnętrze działowe

W/w ściany projektuje się z bloczków silikatowych gr. 12 cm, murowanych systemową zaprawą.

1.13.2.5 Ściana oddzielająca pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

wewnętrzna warstwa wykończeniowa
0,5 cm systemowa zaprawa do płyt ociepleniowych
12 cm płyty izolacyjne z betonu autoklawizowanego klejone na zaprawie systemowej
18 cm bloczek silikatowy
1,5 cm tynk cementowo-wapienny

wewnętrzna warstwa wykończeniowa

1.13.2.6 Nadproża

W ścianach nośnych nadproża żelbetowe monolityczne wg branży konstrukcyjnej.
W ścianach działowych projektuje się systemowe prefabrykowane nadproża.

1.13.2.7 SD1 - Stropodach

Projektuje się systemowy stropodach pełny, niewentylowany o wyjściowym spadku powierzchni
5%, kryty papą SBS NRO w kolorze szarym. Papę należy wywinąć na elementy kominów i attyk.
Podniebienie stropu otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 

0,25 cm papa termozgrzewalna SBS NRO w kolorze szarym
0,25 cm papa podkładowa samoprzylepna 
- warstwa spadkowa z klinów styropianowych, λ = 0,040 W/mK
15 cm styropian EPS 100, λ = 0,036 W/mK
0,04 cm x2 zgrzewalna papa paroizolacyjna

bitumiczny preparat gruntujący
20 cm strop żelbetowy
1,5 cm tynk cementowo wapienny na siatce zbrojącej z włókna szklanego

1.13.2.7.1 Odwodnienie dachu



Wyprofilować spadki w warstwie styropianu do zewnętrznej rynny fi 150. Rury spustowe fi 100 
odprowadzić na teren przy budynku.

1.13.3Elewacja ażurowa

Projektuje się wolnostojącą samonośną elewację drewnianą budynku w formie eliptycznego trejażu.
Drewniane krawędziaki montowane będą do stalowej ramy samonośnej, która posadowiona 
zostanie na betonowych stopach fundamentowych.
Kolorystykę elementów stalowych oraz krawędziaków drewnianych należy wykonać jak podano w 
opracowaniu graficznym w części wykonawczej.

Elementy drewniane z drewna egoztycznego Meranti (gładkie, wymiary wg rysunków detali). 
Mocowanie wyłączenie za pomocą elementów wykonanych ze stali nierdzewnej - np. wkrętów 
SPAX-D, gdyż drewno to reaguje ze rdzą i na jego strukturze pojawią się szpecące plamy.

1.13.4Roboty wykończeniowe

Uwagi:
- Kolorystyka wg części wykonawczej.

1.13.4.1 Wylewki betonowe

Do uzyskania założonych wymiarów, spadków i tolerancji należy używać wylewki na bazie 
cementu, piasku kwarcowego wraz ze specjalną mieszanką na bazie syntetycznego lateksu

1.13.4.2 Klejenie płytek we wszystkich pomieszczeniach

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach technicznych i 
pomieszczeniach pomocniczych, na posadzkach oraz na ścianach do wysokości sufitu, wykonać 
systemową izolację przeciwwilgociową pod płytki ceramiczne lub gresowe.

1.13.4.3 Podłogi

Pomieszczenia pomocnicze
W pomieszczeniach pomocniczych projektuje się posadzkę z płytek gresowych (gres techniczny).
Antypoślizgowość płytek podłogowych min. R10. Na ścianach należy zastosować cokoły z płytek
ceramicznych na wys. 10 cm zlicowane z warstwą wykończeniową ściany

Pomieszczenie ustępu publicznego i pomieszczenia socjalnego.
Projektuje  się  posadzkę z płytek  gresowych matowych. Antypoślizgowość płytek  podłogowych
min. R10. 
W pomieszczeniu socjalnym na ścianach należy zastosować cokoły z płytek ceramicznych na wys.
10 cm zlicowane z warstwą wykończeniową ściany

1.13.4.4 Wykończenia ścian wewnętrznych

Pomieszczenia pomocnicze
Ściany wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym gr.  1,5  cm kat.  4  (tynk
trójwarstwowy  zatarty  na  gładko).  Gładzie  przeszlifować,  odpylić,  zakitować  i  wyrównać,
zagruntować i pomalować dwiema warstwami farby lateksowej.

Pomieszczenia ustępu publicznego
Ściany wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym gr.  1,5  cm kat.  4  (tynk
trójwarstwowy  zatarty  na  gładko).  Na  ścianach  projektuje  się  płytki  ceramiczne  matowe  do
wysokości sufitu.

Pomieszczenie socjalne



Ściany wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym gr.  1,5  cm kat.  4  (tynk
trójwarstwowy  zatarty  na  gładko).  Gładzie  przeszlifować,  odpylić,  zakitować  i  wyrównać,
zagruntować i pomalować dwiema warstwami farby lateksowej.

1.13.4.5 Stolarka

Według zestawienia stolarki w części wykonawczej. Stolarka aluminiowa. 
Montaż za pomocą uniwersalnej taśmy uszczelniającej

1.13.4.6 Sufity

Elementy żelbetowe należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennych o gr.  1,5  cm, wykonać
gładź gipsową, zagruntować i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym.

1.13.4.7 Roboty wykończeniowe zewnętrzne

1.13.4.7.1 Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie attyk wykonać z blachy ocynkowanej, powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze RAL
7016 (szary antracytowy).

1.13.5Instalacje

Projektuje się:
- wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami wyciągowymi, 

- ogrzewanie toalety dla niepełnosprawnych i pomieszczenia socjalnego za pomocą grzejników 
elektrycznych, 

- instalację elektryczną, 

- instalację wodno-kanalizacyjną.

Wszystkie instalacje wg projektów branżowych w dalszej części opracowania. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

1.14. Informacje ogólne
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę zorganizowanej przestrzeni rekreacyjno-
sportowej, na której będą się znajdowały tor wrotkarski, boiska do siatkówki plażowej, budynek 
toalet z pomieszczeniami pomocniczymi, ścieżki rowerowe enduro, elementy małej architektury, 
ciągi piesze, rowerowe oraz kołowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Teren nie będzie ogrodzony za wyjątkiem: boisk do siatkówki plażowej otoczonych okresowo 
piłkochwytami, pasieką ograniczoną ogrodzeniem wys. 60 cm. Na terenie będzie się także 
znajdował labirynt wykształcony z żywopłotów o wysokości 140 cm. 

Podstawowe parametry:
a) Powierzchnia terenu opracowania 66 

836,97m2

Podstawowe parametry budynku toalet:
a) Powierzchnia zabudowy 112,57 m2

b) Powierzchnia użytkowa ogółem 84,73 m2

c) Powierzchnia wewnętrzna 95,70 m2

d) Kubatura 389,64 m3

e) Wysokość 3,655 m
f) Szerokość 13,96 m



g) Długość 18,36 m

Ze względu na liczbę kondygnacji budynek toalet zakwalifikowano do niskich.

BRANŻA SANITARNA  Przedmiot i zakres budowy 

Przedmiotem  budowy  są:  budowa  przyłączy  wodociągowego  i  kanalizacji
sanitarnej  dla  budynku  toalet  oraz  przebudowy  studni  kanalizacyjnych,
instalacji wewnętrznych sanitarnych dla budynku toalet, odwodnienia i drenażu
boiska, trybun i tory wrotkarskiego.

W zakres budowy wchodzą :
- przyłącza wodociągowego dla budynku toalet;
- przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku toalet;
- instalacji wod-kan, CO i wentylacji dla budynku toalet;
- kanalizacji deszczowej i drenażu boiska, trybun i toru wrotkarskiego.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1.1 Charakterystyka
Projektuje się wykonanie włączenia przyłącza kanalizacji sanitarnej do 
istniejącej studni zgodnie z rysunkiem PZT.
Instalację należy wykonać z rur kielichowych PVC w klasie S (SDR 34, SN 8) o 
średnicy ø160 o ściance litej jednowarstwowej. 
Na instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne dn400 wykonane z tworzywa z 
włazem w klasie B125. 

1.2 Obliczenia ilości ścieków sanitarnych

Rodzaj przyboru Ilość [n]
Równoważnik
odpływu [Aws]

[Aws x n]

Miska ustępowa 4 2,5 10,0
Umywalka 7 0,5 3,5
Pisuar 1 0,5 0,5

14,0

qs = 2,5 dm3/s

Przyłącze do sieci wodociągowej

1.3 Charakterystyka przyłącza

Włączenie przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej PEø 40 wykonać należy 
za pomocą obejmy elektrooporowej do nawiercania z odejściem bocznym. W 
punkcie włączenia należy zainstalować zasuwę odcinającą (np. firmy Hawle).
Przyłącze należy wykonać z rur PEHD PE100 SDR11 PN16 do wody pitnej o 
średnicy dz40. Rurociągi powinny być atestowane, a każdy odcinek wodociągu 
powinien posiadać opis producenta.



Za włączeniem zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano studnie 
wodomierzową. Wyposażenie studni zgodne z rysunkiem IS-02.

1.4 Przepływ obliczeniowy

   WC 4 szt.
  Umywalka 7 szt.

Pisuar 1 szt.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę zimną wynosi q = 0,85l/s.

1.5 Dobór wodomierza

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wodę zimną wynosi q = 0,65l/s = 2,34m3h
Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy:
- średnica DN20
- długość L=130mm
- ciągły strumień objętości Q3 = 4m3/h
- współczynnik R = 160 - H

Przebudowa studni kanalizacyjnych

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych nr SP/4452/2019/
TT/4665/2019 należy przebudować studnie kanalizacyjne oznaczone w 
załączniku do warunków jako „A”, „B” i „C”. Studnie zaprojektowane jako 
betonowe dn1000, z betonu min. klasy C35/45. Elementy studni łączone na 
uszczelki elastomerowe. Kinety studni wyprofilowane w procesie produkcji. 
Studnie będą wyposażone w stopnie złazowe i zakończone stożkiem 
zwężającym mimośrodowo. Zwieńczenie studni żeliwne, w klasie D400.
Przed przystąpieniem do wymiany studni należy dokonać dokładnych 
inwentaryzacji studni istniejących.

Roboty montażowe – przyłącza wodociągowe

Minimalne przykrycie rurociągu – 1,5m.
Rury muszą być układane tak, aby podparcie ich było jednolite.
Rury należy układać w wykopie, a następnie zasypywać zgodnie z normami PN-
92/B¬10727, PN-91/B-10729, PN-92/B-10735, BN-83/8836-02, BN-62/8971-
02 i BN-83/9936-02 .
Podłoże rurociągów stanowić będzie warstwa podsypki piaskowej o grubości 10
cm, (licząc od zewnętrznej ścianki rury), zagęszczonej do 90% zmodyfikowanej
liczby Proctora.
Obsypkę wykonywać ręcznie warstwą materiału piaskowego do wysokości 30 
cm ponad zewnętrzną ściankę wierzchu rury. Zasypkę wykopów ponad 



zagęszczoną obsypką rur prowadzić można mechanicznie, używając gruntu 
rodzimego lub sypkiego gruntu piaskowo-żwirowego (pod ulicą), bez kamieni, 
zbrylonej ziemi, korzeni itp., dokładnie ubijając go warstwami.
Połączenia odcinków rurociągu i kształtek PEHD wykonać poprzez zgrzewanie 
doczołowe lub elektrooporowe. Rurociągi winny być atestowane, a każdy 
odcinek wodociągu powinien posiadać opis producenta. Rurociągi łączyć 
bezpośrednio między sobą lub przy pomocy odpowiednich kształtek 
wodociągowych wykonanych z tego samego materiału.
Trasę wodociągu wykonanego z PE należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną o 
szerokości 20cm koloru zielonego z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy
prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim 
wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw.

Roboty montażowe – zewnętrzne instalacje 
kanalizacyjne

Projektuje się posadowienie przyłączy na 10cm podsypce z piasku. Rury 
układać należy na odpowiednio wyrównanym podłożu tak, aby zewnętrzna 
cześć kielicha zagłębiona była w podłożu. Przed montażem rur w wykopie 
należy sprawdzić od strony wewnętrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia 
ewentualnych uszkodzeń. Przed montażem należy posmarować kielich i bosy 
koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Należy uważać, aby do 
połączeń kielichowych nie dostały się ziemia lub kamienie, gdyż spowoduje to 
brak szczelności połączenia. Podczas łączenia rur należy zwracać szczególną 
uwagę na zachowanie osiowości rurociągu. Łączenie kształtek z uwagi na 
łatwość ich montażu może odbywać się poza wykopem, a następnie już 
połączony odcinek można ułożyć w wykopie. W celu unieruchomienia ciągu, 
można go opalikować w 
Przejście kanału przez studnie rewizyjne wykonać za pomocą systemowego 
przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującego elastyczne 
połączenie zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją 
ścieków.
Montaż studni betonowych tworzywowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Próby szczelności – przyłącza wodociągowe

Próby hydrauliczne odcinkowe i całego przewodu należy wykonać zgodnie z PN-
EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych.  Jako ciśnienie próbne dla całej instalacji
ustala się Pp,= 1,0 Mpa (10 atm.).
Podczas próby ciśnienia, łuki, zwężki, zawory, zaślepki itp. muszą być odkryte. 
Rury muszą być zabezpieczone obsypką. Musi być zgodność materiału rury i 
robót wykonywanych z obowiązującymi normami.  
Rurociąg należy napełnić wodą w najniższym punkcie (jeżeli jest to możliwe). 
Napełnianie musi odbywać się bardzo wolno. Prędkość napełniania, niezależnie 
od średnicy wynosi 7ton/godz. Próbę ciśnienia przeprowadzić najwcześniej 48 



godzin po zasypaniu prostych odcinków rur. W najwyższych punktach 
przewidziano odpowietrzenie sieci. Podczas napełniania zawory 
odpowietrzające powinny być otwarte.
Przed próbą ciśnienia rurociąg musi być wypełniony wodą minimum przez 2 
godziny (dla ustabilizowania). Maksymalna temperatura wody podczas próby 
ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C.
Przygotowaną do próby ciśnieniowej sieć należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 
Podnieść ciśnienie do 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze ale nie mniej niż 1,0 
MPa. Dla całej sieci wykonać próbę 24-godzinną z rejestratorem ciśnienia. W 
przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i 
ponownie wykonać całą próbę od początku.
Należy szczególną uwagę zwrócić na zmiany temperatur w trakcie trwania 
próby, gdyż mogą wpływać one w istotny sposób na wielkość zmian ciśnienia.
Wszystkie próby muszą być przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem 
rurociągu.
Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób 
kontrolowany. 
Miejsca odpowietrzeń muszą znajdować się we wszystkich najwyższych 
miejscach sieci.
Po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu 
zamarznięciu wody w rurach.
Próbę szczelności przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru. 

Przed włączeniem rurociągu do sieci należy:
• przeprowadzić płukanie wstępne rurociągu w celu usunięcia z niego 
zanieczyszczeń mechanicznych,
• przeprowadzić dezynfekcję rurociągów 3% roztworem podchlorynu sodu. 
Po 24h woda chlorowa powinna być usunięta przez doprowadzenie wody 
czystej i przepłukanie przewodów. Wypływ wody powinien odbywać się 
hydrantami. 
• po dezynfekcji płukać do uzyskania pozytywnej próby bakteriologicznej,
• płukanie końcowe po dezynfekcji prowadzić zgodnie z rozporządzeniem 
MZiOS z dnia 10.11.1971 r.

Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

1.6 Charakterystyka instalacji

Włączenie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zostanie 
zaprojektowane do Cieku Niedobczyckiego. 
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy dn500 i dn1000 
wyposażone w pierścień odciążający i właz żeliwny typu ciężkiego (w klasie 
D400). Odwodnienie terenu przy trybunach i wrotkowiska zgodnie z projektem 
drogowym i architektonicznym – za pomocą odwodnień liniowych.
Projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy wykonać z 
rur kielichowych PVC w klasie S (SDR 34, SN 8) o ściance litej 
jednowarstwowej.



1.7 Charakterystyka drenażu

Zaprojektowano  odprowadzenie  wód  deszczowych  z  nawierzchni  boiska  za
pomocą  drenażu odwadniającego, w skład którego wchodzą kolektory zbiorcze
drenażowe z karbowanych rur drenarskich PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 DN 
80mm (Dz 92 mm) i Dn 113 mm (Dz 126 mm) oraz sięgacze z rur 
drenażowych PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 Dn 80 mm (Dz 92 mm). 
Wody  deszczowe  z  systemów  drenażowych  będą  odprowadzane  do  
projektowanej  kanalizacji deszczowej. 
System drenażowy składa się z rur drenarskich układanych równolegle w 
odległości ok. 3,0m, które włączone są do rurociągu drenarskiego tzw. 
zbieracza. Rury drenażowe  prowadzone są pod płytą  boiska  na  głębokości  
od  0,4  m  –  0,75  m  poniżej  nawierzchni  projektowanego  boiska.  
Włączenia drenów  do  zbieraczy  zaprojektowano  pod  kątem  45º  poprzez  
kształtki  kątowe oraz  trójniki  redukcyjne drenarskie.  Zbieracze  
odprowadzają  wody  opadowe  do  kanalizacji  z  włączeniem  do  
projektowanych studzienek. 
Dreny  należy  wykonać  z  typowych  karbowanych  rur  drenarskich  z  PVC-U
o  średnicy  80  mm  z otworami 1,5 x 5,0 i układać do zbieraczy ze spadkiem 
0,5%. Początek drenów należy zaślepić zaślepkami z PVC-U o tej samej 
średnicy.   
Zbieracze wykonać z rur drenarskich z PVC-U o średnicy DN80 i DN113 mm z 
otworami 1,5 x 5,0 i układać ze spadkiem 0,5%. Na początku każdego 
zbieracza wykonać studzienki rewizyjne z rur PVC karbowanych o średnicy  
DN315  mm  zakończonych  na  powierzchni  projektowanego  terenu  pokrywa
żeliwną.

Próby szczelności – zewnętrzne instalacje 
kanalizacyjne

Szczelność przewodów i studzienek powinna gwarantować przez okres  30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 
10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie 
wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:
- 0,15l/m2 dla przewodów;
- 0,2l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi;
- 0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Instalacja wod-kan dla budynku toalet

1.8 Instalacja wodociągowa



Woda pitna doprowadzona zostanie z zewnętrznej sieci wodociągowej rurą PE  
Dz40 mm. Projektuje się wejście do budynku w pomieszczeniu toalety dla 
niepełnosprawnych.
Woda zimna i ciepła woda użytkowa doprowadzana będzie do wszystkich 
urządzeń sanitarnych poprzez projektowane przewody wodne ułożone 
wewnątrz budynku.
Instalacje wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur z polipropylenu typu 
3(PP-R Typ 3).
Instalacja wody zimnej i ciepłej będzie wykonana z rur i kształtek o średnicach 
Dz16 do Dz40. 
Przewody doprowadzające wodę do poszczególnych przyborów sanitarnych 
będą prowadzone w bruzdach ściennych oraz w ściankach instalacyjnych.
Przewody wody zimnej i ciepłej należy zaizolować otuliną termoizolacyjną o 
grubości zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem.
Przewody prowadzić ze spadkiem 0,3% aby umożliwić spust wody na 
okres zimowy. W pomieszczeniach ogrzewanych (1.7 i 1.8) 
zaprojektowano zawory odcinające ze spustem umożliwiające 
opróżnienie instalacji wodnej na okres zimowy z pomieszczeń 
nieogrzewanych. 
Przewody zamocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów 
lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika 
zastosować przekładki elastyczne. 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej za pomocą ciśnieniowego elektrycznego 
podgrzewacza o poj. 50l. 

1.9 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur wykonanych
z PVC w zakresach średnic Dn50 – Dn160mm. Rury i kształtki są fabrycznie 
wyposażone w uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu. Wszystkie elementy odporne są na działanie chemikaliów 
i temperatury. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków 
za pomocą firmowych systemów zamocowań. Należy stosować obejmy do rur z
wkładkami z gumy profilowanej, o konstrukcji zapewniającej odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytów 
powinny mocować rury kielichowe pod kielichem.
Przewody odprowadzające ścieki z poszczególnych przyborów sanitarnych 
prowadzone będą w ściankach instalacyjnych i posadzce. Podejścia odpływowe 
z urządzeń sanitarnych do pionu należy prowadzić ze spadkiem min. i = 2%.
Piony w miarę możliwości będą wyprowadzone ponad dach i zakończone rurami
wywiewnymi o średnicy jedną dymencję większą od średnicy pionu. Piony, 
których wyprowadzenie ponad dach nie będzie możliwe zostaną zakończone 
zaworami napowietrzającymi.
Przewody odpływowe o średnicy DN110 i DN160 prowadzone będą pod 
posadzką parteru. Przewody odpływowe należy prowadzić ze spadkiem min. 
2%.
Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne – syfony.



1.10 Próby szczelności dla instalacji wod-kan
Wykonaną instalację wody zimnej i c.w.u. należy poddać próbom szczelności 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed 
zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz
dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury 
przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:
ppróby = 2 x probocze
lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić 
w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek 
ciśnienia nie może przekraczać 0,06 Mpa. W czasie następnych 120 minut 
spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 Mpa. W przypadku wystąpienia 
przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.
Dla instalacji wody ciepłej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy 
napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 55ºC. Po pozytywnym 
zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą 
wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom 
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę 
dezynfekcji należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub 
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.
Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody 
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. W przypadku 
wystąpienia nieszczelności instalację poprawić, a następnie ponownie poddać 
próbie szczelności. 
Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte 
w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru 
inwestorskiego i użytkownika. 

Instalacja ogrzewania dla budynku toalet

1.11 Opis instalacji ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano w programie komputerowym 
„INSTAL-OZC wersja 4.13 firmy INSTAL-SOFT.
Do obliczeń przyjęto:
Strefa klimatyczna (zima): III
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą: -20°C 

12.1.1. Rozwiazania projektowe instalacji 

Temperatura wewnątrz pomieszczeń ogrzewanych w zimie: 8°C.



Pomieszczenie WC dla niepełnosprawnych oraz pomieszczenie socjalne będzie 
ogrzewane poprzez grzejniki elektryczne. Pozostałe pomieszczenia są 
nieogrzewane.

12.1.2. Obliczenia 

12.1.2.1.Współczynniki przenikania ciepła

Nazwa przegrody Typ
U

[W/(m²·K)]
Opis

PG PG 0,22 Podłoga na gruncie

DZ DZ 1,5 Drzwi zewnętrzne

DW DW 2,6 Drzwi wewnętrzne

SZ SZ 0,23 Ściana zewnętrzna

Std SD 0,16 Strop

SW SW 1,35 Ściana wewnętrzna

SW 1 SW 0,29 Ściana wewnętrzna izolowana

OD OZ 1,3 Świetlik dachowy

12.1.2.2.Straty ciepła budynku

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT ΦV,min ΦV,inf Φ ΦHL

1.7/Toaleta NP
    8,0 °C         5,7 m²        16,1 m³

259 48 1 308 476 476 784 784

1.8/Pomieszczenie socjalne
    8,0 °C         3,7 m²        10,3 m³

161 70   232 286 286 517 517

Legenda:

Symbol Opis

ΦT,ie Strata ciepła przez przenikanie do otoczenia przez obudowę budynku

ΦT,iue Strata ciepła przez przenikanie do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną

ΦT,ig Strata ciepła przez przenikanie do gruntu

ΦT,ij Strata ciepła przez przenikanie do sąsiedniego pomieszczenia

ΦT Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie

ΦV,min Strata ciepła przez wentylację

ΦV,inf Strata ciepła przez infiltrację

Φ Sumaryczna strata cieplna budynku

ΦHL Projektowe obciążenie cieplne budynku

12.1.3. Wytyczne branżowe



Należy doprowadzić energię elektryczną do:
- grzejników elektrycznych. Moc 0,75 oraz 1,0 kW; 230V.

12.1.4. Typy i warunki zastosowanych materiałów i urządzeń

Producentów oraz typy materiałów i urządzeń podano dla określenia 
wymaganego standardu instalacji oraz unifikacji zastosowanych materiałów i 
urządzeń. Mogą być one zastąpione przez równoważne im produkty, jeśli będą 
zaakceptowane przez inwestora.
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne atesty (dopuszczenia, certyfikaty) i mogą być dostarczone 
przez dostawców w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także 
jeśli zachodzi konieczność zmiany typu zamawianego urządzenia, należy 
niezwłocznie wystąpić o zgodę na jego zmianę.
Elementy, których przykładowy typ lub charakterystyka nie zostały podane 
muszą odpowiadać odnośnym Normom i spełniać obowiązujące wymagania.
Urządzenia instalacji i materiały związane z instalacją ppoż. które zastosowano 
w budynku, muszą posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

12.1.5. Uwagi końcowe

Zastosowane urządzenia techniczne i materiały winny posiadać certyfikat 
zgodności z PN lub zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-
sanitarną pozwalającą na stosowanie w budownictwie.
Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z “Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II, przy 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych.
Rysunki powinny być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym.
Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, 
„Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich 
Usytuowanie” [II], innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami 
powołanymi w obowiązujących  przepisach, normami i innymi dokumentami 
wskazanymi w Projekcie, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz 
zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców instalacji jest 
dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów
Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń – zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia 
muszą być oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym – zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. W czasie prac należy zapewnić 
spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 
sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów 
dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace 
mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący 
się wymaganymi uprawnieniami.



Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez 
Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu 
projektowym. Zamienne materiały i urządzenia powinny cechować się 
porównywalnymi parametrami technicznymi.

Instalacja wentylacji

1.12 Założenia projektowe

13.1.1. Założenia wyjściowe

Ilość powietrza wentylacyjnego przyjęto zgodnie z obliczeniami i wymaganiami 
higienicznymi oraz z obowiązującymi przepisami. 

13.1.2. Założenia do bilansu cieplnego i powietrznego
� strefa klimatyczna zimowa           III

� strefa klimatyczna letnia                II

� obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą             -20ºC

� obliczeniowa temperatura zewnętrzna latem            +30ºC φ=45%

� ilości powietrza wentylacyjnego – tab. nr 1.

Tabela 1. Ilości powietrza wentylacyjnego.

L.p. Nazwa pomieszczenia
Powierzchni

a

Wysokoś

ć

Kubatur

a
Vn Vw k

1.1
Pomieszczenie 

magazynowe
23,7 2,8 66,36 70 70 1,1

1.2
Pomieszczenie 

magazynowe
23,7 2,8 66,36 70 70 1,1

1.3 Umywalki damskie 5,3 2,8 14,84 100 100 6,7

1.4 Toalety damskie 5,7 2,8 15,96 100 100 6,3

1.5 Toalety męskie 5,6 2,8 15,68 80 80 5,1

1.6 Umywalki męskie 5,6 2,8 15,68 80 80 5,1

1.7 Toaleta dla NP. 5,2 2,8 14,56 50 50 3,4

1.8 Pomieszczenie socjalne 3,6 2,8 10,08 30 30 3,0

1.9
Pomieszczenie 

magazynowe
7,7 2,8 21,56 30 30 1,4

1.13 Opis instalacji wentylacji 



W pomieszczeniach magazynowych projektuje się układy wywiewne

realizowany poprzez wentylatory ścienne wyposażone w klapę zwrotną. 

Nawiew powietrza realizowany będzie poprzez czerpnie ścienne wraz z 

przepustnicami powietrza. Ilość powietrza nawiewanego oraz wywiewanego 

stanowi 1- krotną wymianę powietrza, lecz nie mniej niż 30 m3/h.

W pomieszczeniach toalety męskiej oraz damskiej projektuje się 

wywiew powietrza realizowany poprzez wentylatory sufitowe, również 

wyposażone w klapę zwrotną (ze względu na uciążliwe zapachy). Nawiew 

powietrza realizowany będzie transferem przez pomieszczenie umywalni 

damskiej oraz męskiej. Ilość powietrza wywiewanego ustalono na podstawie 

przyborów sanitarnych:

� Miska WC: 50 m3/h

� Pisuar: 30 m3/h

W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory będą się uruchamiać wraz 

załączeniem oświetlenia. Wyłączenie ze zwłoką czasową 15 minut.

W pomieszczeniu socjalnym ilość powietrza nawiewanego przez czerpnię 

ścienną oraz wywiewanego wynosi 30 m3/h, co stanowi około 3 wymian na 

godzinę.

Czerpnie ścienne należy zlokalizować na wysokości co najmniej 2 metrów od 

poziomu terenu.

Dolna krawędź otworu wyrzutni dachowej z poziomym wyrzutem usytuowanej 

na dachu powinna znajdować się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni na 

której jest zamontowana.

Ilości powietrza nawiewanego oraz wywiewanego zgodnie z tabelą 1.

1.14 Założenia branżowe

13.3.1. Branża architektoniczna konstrukcyjna
� Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu 

elementów układu wentylacji,

� Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w ścianach należy wykonać

w trakcie montażu instalacji na budowie.

� Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć

w kratkę wentylacyjną o powierzchni netto 200 cm2 lub zamontować 

zawory transferowe w ścianach powyżej poziomu posadzki (drzwi 

przewidziane do migracji powietrza zaznaczone zostały na rzucie).

� Zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji 

wentylacji mechanicznej oraz urządzeń w celu wyregulowania oraz 

okresowej kontroli i konserwacji.



13.3.2. Branża elektryczna

� Należy doprowadzić energię elektryczną do wentylatorów wyciągowych.

� Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich 

urządzeń wentylacyjnych zgodnie z DTR urządzenia.

� Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi 

producentów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

� Moc elektryczna urządzeń oraz potrzebne zasilanie podane jest na 

rysunkach 

Tabela 2. Zestawienie mocy elektrycznych urządzeń wentylacyjnych.

Wentylator ścienno- sufitowy
4 29 W, 230V/50 Hz

Silent 300

Wentylator ścienno- sufitowy
2 16 W, 230V/50 Hz

Silent 200

Wentylator ścienno- sufitowy
1 8 W, 230V/50 Hz

Silent 100

13.3.3. Branża budowlana
� Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w 

rurach osłonowych

� Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące 

przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności

� W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy 

konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach o 5 cm

większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu

� Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć

w kratkę transferową zgodną z projektem. Dopuszcza się rezygnację z 

zaproponowanych przez projektanta kratek, na rzecz otworów lub 

perforacji  przy zachowaniu tożsamej powierzchni przepływowej netto

13.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

13.4.1. Próby i odbiory techniczne

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z:

� „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” 

� „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 
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� Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń

� Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych 

przepustnic na odgałęzieniach instalacyjnych i przy 

nawiewnikach/wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste były 

równe projektowanym.

13.5. Uwagi końcowe wykonania instalacji wentylacji

Powyższe opracowanie obejmuje ogólne informacje odnoszące się 

do poszczególnych instalacji. Rysunki powinny być rozpatrywane łącznie z 

opisem technicznym. Informacje zawarte na rysunkach i w opisie umożliwiają 

zapoznanie się ze specyfiką budynku i zastosowanych w nich rozwiązaniach 

instalacyjnych oraz wymaganymi standardami. 

Łączenie kanałów prostokątnych za pomocą kołnierzy z uszczelkami gumowymi

lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i łuki kanałów prostokątnych muszą 

posiadać kierownice powietrza. Wszystkie łuki przewodów okrągłych wykonać 

jako wytłaczane lub 5-segmentowe o promieniu gięcia R=1D średnicy kanału.

Wszystkie instalacje muszą być wykonane w klasie szczelności i wytrzymałości 

na ciśnienie zgodnie ze sprężami wentylatorów projektowanych układów.

W przypadku sztywnych przewodów kołowych oraz przewodów prostokątnych 

dostęp w celu czyszczenia przewodów należy zapewnić albo za pomocą 

otworów rewizyjnych albo za pomocą trójników z demontowanymi zaślepkami. 

Wymiary otworów rewizyjnych oraz trójników podane są w normie EN12097 

„Wentylacja budynków-Sieci przewodów-Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwacje sieci przewodów”. W 

odniesieniu do przewodów giętkich przyjęto zasadę, że jeżeli nie jest możliwe 

ich oczyszczenie w zadowalający sposób na miejscu, to powinny być one zdjęte

do kontroli i czyszczenia. W przypadku czyszczenia przewodów giętkich na 

miejscu dostęp należy zapewnić przez sztywne elementy dostępu.

Wszystkie kanały i kształtki wentylacyjne montować na zawiesiach 

instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach należy 

wykonać podkładki z gumy.

Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi 

producentów.

Przewody wentylacyjne mocować do płatwi, połaci dachu lub konstrukcji 

przegród budowlanych budynku, stosując typowe zawieszenia i podpory 

wentylacyjne.

Odległość między punktami zawieszenia lub podparcia poziomych przewodów o

średnicy lub o boku mniejszym od 400mm powinna wynosić najwyżej 4,0m, 



zaś przy przekroczeniu 400mm – najwyżej 3,0m. Pionowe przewody należy 

mocować w odległości 3-4 m. Podpory wykonać według normy BN-67/8865-25 

i BN-67/8865-26. Łączenia kanałów wykonać za pomocą profili nasuwkowych z

uszczelkami gumowymi. Instalacje wentylacyjne w pomieszczeniach WC należy

wykonać z izolowanych przewodów elastycznych.
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PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1. studnia tworzywowa dn400 z włazem w 

klasie B125, głębokość zgodna z profilem
szt. 2

2. rury PVC w klasie S (SDR 34, SN 8):
- ø160 mb 15

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
1. rury PE100 SDR11

- dz40
mb

129
2. obejma elektrooporowa do nawiercania z 

odejściem bocznym
szt.

1
3. zasuwa odcinająca gwint/złącze ISO

- dn32
szt.

1
4. studnia wodomierzowa z wyposażeniem 

(zgodnie z rysunkiem IS-02)
szt. 1

PRZEBUDOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH
1. Studnie betonowe, wymiary i wyposażenie 

zgodnie z rys. IS-06 i opisem w punkcie 5 
opisu technicznego

szt. 3

KANALIZACJA DESZCZOWA
1. rury PVC w klasie S (SDR 34, SN 8):

- ø160
- ø200
- ø250
- ø315

mb
148
68
37
5

2. rura drenarska PVC-U z otworami 1,5 x 5,0 
- DN 80mm (Dz 92 mm) 
- DN 113 mm (Dz 126 mm)

mb
514
87

3. studnia tworzywowa dn315 z włazem 
żeliwnym D400,głębokość zgodna z 
profilem

szt. 3

4. studnia betonowa Dn500 z włazem 
żeliwnym D400,  głębokość zgodna z 
profilem

szt. 7

5. studnia betonowa Dn1000 z włazem 
żeliwnym D400,  głębokość zgodna z 
profilem

szt. 3

6. odwodnienie liniowe – zgodnie z projektem 
drogowym/architektonicznym

- -

INSTALACJA WOD-KAN DLA TOALET
1. rury z polipropylenu typu 3(PP-R Typ 3)

- dz16
- dz20
- dz26
- dz32
- dz40

mb
40
5
10
3
5

2. bateria czerpalna dla umywalki (wraz z 
zestawem przyłączeniowym – wężyki, 
zawory ćwierćobrotowe)

szt. 7

3. płuczka ustępowa szt. 4



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW CO I WENTYLACJI

Grzejniki elektryczne  wyposażone w automatykę oraz elementy montażowe:

CMW 1000 o mocy 1,0 kW; 230V 1 szt.
CMW 750 o mocy 0,75 kW; 230V 1 szt.
Wymiary grzejników Dł/Gł/Wys= 426/100/450 mm

Wentylatory ścienno- sufitowe wyposażone w automatykę oraz elementy 
montażowe:

Wentylator ścienno- sufitowy, Silent 300
4szt
.

Wentylator ścienno- sufitowy, Silent 200
2szt
.

Wentylator ścienno- sufitowy, Silent 100
1szt
.

Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiał
Pow.
[m2]

Pow.
całk.
[m2]

Producent

2 VV1*

Czerpnia
powietrza,
50% pow.

Netto

D= 200     stal 0,00   Ogólne

2 VV1*

Czerpnia
powietrza,
50% pow.

Netto

D= 160     stal 0,00   Ogólne

1 VV1*

Czerpnia
powietrza,
50% pow.

Netto

D= 125     stal 0,00   Ogólne

2 VV1*

Czerpnia
powietrza,
50% pow.

Netto

D= 100     stal 0,00   Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 200 l1=
0.43
m

ocynk 0,27 0,27 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 200 l1=
0.40
m

ocynk 0,25 0,25 Ogólne

2 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 160 l1=
0.41
m

ocynk 0,21 0,42 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 125 l1=
0.56
m

ocynk 0,22 0,22 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 100 l1=
0.43
m

ocynk 0,14 0,14 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 100 l1=
0.27
m

ocynk 0,08 0,08 Ogólne

2 CRC1*
Wyrzutnia
dachowa
okrągła

d= 140 l= 238 ocynk 0,00   Ogólne

2 CRC1*
Wyrzutnia
dachowa
okrągła

d= 125 l= 213 ocynk 0,00   Ogólne

2 CD1*+0 Przepustnica d= 200 l= 200 ocynk 0,00   Ogólne



okrągła

2 CD1*+0
Przepustnica

okrągła
d= 160 l= 160 ocynk 0,00   Ogólne

1 CD1*+0
Przepustnica

okrągła
d= 125 l= 125 ocynk 0,00   Ogólne

2 CD1*+0
Przepustnica

okrągła
d= 100 l= 100 ocynk 0,00   Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 140 l1=
6.00
m

ocynk 2,64 2,64 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 140 l1=
0.43
m

ocynk 0,19 0,19 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 140 l1=
0.40
m

ocynk 0,17 0,17 Ogólne

1 TUBE*
Przewód
okrągły

d1= 100 l1=
0.43
m

ocynk 0,14 0,14 Ogólne
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Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

� Budowę instalacji  elektroenergetycznej oświetleniowej zewnętrznej  kablem typu YAKXS

4x35mm2 ,

� Budowę zasilania urządzeń (WLZ do budynków oraz kina letniego)

� Montaż słupów oświetleniowych stylowych o wysokości 4m wraz z oprawą LED,

� Budowę szafy oświetlenia SO, złączowej w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego,

� Budowę kanalizacji telekomunikacyjnej pierwotnej jednootworowej Ø110

� Zabudowę studni SK-1,

� Instalację wewnętrzne budynku toalet, 

� Linie kablowe.

Kable  zasilające  poszczególne  obwody  oświetleniowe,  zasilanie   urządzeń  oraz  WLZ

budynku należy układać w wykopie na głębokości 70cm, na 10cm podsypce piaskowej. Na kable

należy nasypać min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) należy układać folię oznacznikową o

trwałym niebieskim kolorze. W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną kabel należy umieścić

w przepuście z rur grubościennych PCV. Proponuje się zastosowanie rur typu RHDPE 110 . Pod

drogami zastosować rury osłonowe RHDPEp 110 oraz układać kable na głębokości  1,2m. Przy

wejściach kabla do słupów i do przepustów należy przewidzieć zapasy kabla ok.1,5m.

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości oznaczone opaskami w odstępach nie

mniejszych niż 10m oraz przy wejściach do słupów, przepustów oraz szafki oświetleniowej. Treść

opaski winna zawierać: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak użytkownika, rok

ułożenia. Projektowaną trasę kabli oświetleniowych przedstawiono na rysunku planu sytuacyjny.

Wszelkie wykopy wykonywać wyłącznie  sprzętem ręcznym z  zachowaniem szczególnej

ostrożności.

Skrzyżowania z siecią wod-kan i gazową: najmniejsza dopuszczalna odległość pionowa na

skrzyżowaniu to 25 cm + średnica rurociągu.

W  przypadku  zbliżeń  do  innych  urządzeń  podziemnych  należy  zachować  normatywne

odległości.

Na odcinkach przedstawionych na rysunkach, prace związane z realizacją zadania wykonane

będą jako:



-  wykop  otwarty  wykonany  mechanicznie  tylko  na  terenie  niezwierającym  urządzeń

podziemnych,

- wykop otwarty wykonany ręcznie na terenie zwierającym urządzenia podziemne,

UWAGA:

Teren po wykonanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego.

� Oświetlenie zewnętrzne.

◦ Obwody oświetleniowe
Obwody oświetleniowe wykonać kablem typu YAKXS 4x35mm2. Oprawy oświetleniowe

zasilić  od  złącza  bezpiecznikowego  przewodem  YKY 3x2,5mm2  i zabezpieczyć  we  wnękach

bezpiecznikiem 6A. Obwody należy odpowiednio rozfazować. 

Zapotrzebowanie mocy dla oświetlenia zewnętrznego zgodnie z warunkami przyłączenia nr

W/HK/13363/2019 wydanymi dnia 24wrzesień 2019r opracowania Tauron Dystrybucja S.A. 

◦ Szafa oświetlenia i Sterowanie
Nowoprojektowane obwody oświetleniowe będą wpięte do projektowanej szafy oświetlenia

SO. Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą sterownika astronomicznego.

Załączenie obwodu oświetleniowego nastąpi  o  godzinie  zachodu Słońca  a  wyłączenie o

godzinie wschodu Słońca.

Zastosowano szafy oświetlenia drogowego ośmio obwodowe, wolnostojącą w obudowie z

tworzywa  termoutwardzalnego  na  fundamencie  prefabrykowanych  z  zamknięciami.  Szafę

wyposażyć zgodnie z rysunkiem załączonym do dokumentacji.

◦ Oświetlenie zewnętrzne-urządzenia
W  celu  właściwego  oświetlenia  placu  należy  posadowić  oprawy  zgodnie  z  planem

sytuacyjnym jako zewnętrznej stylowe o mocy 24W przeznaczonej do montażu na słupie Ø60 i

wysokości 4m. Należy zastosować słupy stylowe o wysokości 4mkoloruczarnego. Słupy posadowić

na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Dla celów oświetlenia toru zastosowano maszty

o wysokości 10m z wysięgnikiem czteroramiennym i oprawą o mocy 114W.

Na  szczycie  słupa  zamontować  oprawę  wyposażoną  w  źródła  świata  LED.  Słupy  są

wyposażone we wnękę bezpiecznikową,  w której  należy  zamontować złącze bezpiecznikowe z

jednym zabezpieczeniem, umożliwiającą podłączenie kabli. Słupy posadowić w taki sposób aby

wnęki słupowe znajdowały się od strony chodnika, natomiast krawędź dolna wnęki znajdowała się

nie mniej niż 60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego. W razie konieczności dokonać wycinki



gałęzi  wokół  latarni  i  opraw  oświetleniowych.  Oprawy  zasilić  od  złącza  bezpiecznikowego

przewodem YKY 3x2,5 mm2. Jako zabezpieczenie opraw zastosować wkładkę topikową max. Bi

Wts 6A.

◦ Uziemienie
Należy wykonać uziomy o R<30Ω przy słupach oświetleniowych na końcu linii zgodnie ze

schematem.  Przewiduje  się  ułożenie  w  rowie  kablowym  (pod  warstwą  piasku)  bednarki

ocynkowanej oraz wbicie prętów stalowych ocynkowanych o średnicy min. 16 mm, długości 3 m

każdy, i trwałe połączenie ich z bednarką. Następnie należy dokonać pomiaru rezystancji. Jeżeli ze

względu na warunki glebowe wartość zmierzona rezystancji będzie większa od wartości w/w należy

wbijać kolejne pręty łącząc je otokiem i powtarzając pomiary.

Dopuszcza  się  wykonanie  uziomu  w  oparciu  o  taśmę  stalową  ocynkowaną  FeZn

o wymiarach 25x4 mm, dobierając długość wg uwarunkowań glebowych. 

Uziemienia szafySO i złącz kablowych należy wykonać jako pionowe. W tym celu należy

bednarkę ocynkowaną typu FeZn 25x4mm połączyć z pogrążanymi prętami cynkowanymi Ø16mm

o długości 3 (skręcane z pojedynczych prętów 1 m).. Rezystancja uziemienia dla szafy  i złącz nie

powinna przekraczać Rz<30 �. 

◦ Montaż Przepustów Kablowych
-  odcinki  przepustów  kablowych  pod  drogą  istniejącą  należy  wykonać  metodą

przecisku/przewiertu  sterowanego,  natomiast  pod  drogą  projektowaną  należy  wykonać  metodą

przekopu  otwartego  lub  przecisku/przewiertu  sterowanego,  całość  prac  należy  wykonać  w

skoordynowaniu z robotami drogowymi.

- najmniejsza odległość pionowa między górną powierzchnią drogi a górną częścią osłony

kabla nie powinna być mniejsza niż 130 cm, natomiast  odległość między górną częścią osłony

kabla a dolną powierzchnią trwałego podłoża drogi powinna wynosić, co najmniej 20cm. 

◦ Technologia robót ziemnych
Na odcinkach przedstawionych na rysunkach, prace związane z realizacją zadania wykonane

będą jako:

-  wykop  otwarty  wykonany  mechanicznie  tylko  na  terenie  niezwierającym  urządzeń

podziemnych,

- wykop otwarty wykonany ręcznie na terenie zawierającym urządzenia podziemne,

Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od

poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiła 0.8 m.

Teren po wykonanych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego.



◦ Ochrona przeciwporażeniowa
Ochrona  przed  dotykiem  bezpośrednim  urządzeń  elektrycznych  (ochrona  podstawowa)

będzie  zrealizowana  przez  zastosowanie  odpowiedniej  izolacji  roboczej,  obudów  (osłon)  lub

umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku.

Jako  system  dodatkowej  ochrony  przeciwporażeniowej  należy  zastosować  "szybkie

samoczynne wyłączenie zasilania" w układzie sieci  TN-C-S zgodnie z  normą PN-HD-60364-4-

41:2009  w  przypadku  przekroczenia  napięcia  dotykowego  bezpiecznego.  Ochronę  zrealizować

należy przy pomocy wyłączników bezpiecznikowych w polu odpływowym oraz w tablicach latarni.

� Budowa kanalizacji telekomunikacyjnej

Projektowany odcinek kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu:

- Kanalizacja jednotworowa z rur RHDPE 110/6,3 

◦ Budowa kanalizacji kablowej
W celu przygotowania inwestycji pod monitoring terenu parku Jordanowskiego w Radlinie

w pierwszej  kolejności  należy  wybudować  nowy  ciąg  kanalizacji  pierwotnej.  Prace  należy

wykonywać zgodnie z rysunkami.

Nowa kanalizację kablową jednootworową projektuje sie wybudować z rur RHDPE 110/6,3.

Kanalizację łączącą słupy z projektowanymi studniami należy wykonać używając rur typu RHDPE

110/6,3.  Głębokość  ułożenia  kanalizacji  monitoringu  powinna  być  taka,  aby  pokrycie  nie  było

mniejsze od 0,8 m. Łączenie rur rurociągu kablowego powinno być wykonane przy użyciu złączek

skręcanych. Złączki powinny być szczelne wytrzymałe na działanie podwyższonego ciśnienia. Dla

zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności kanalizacja kablowa powinna być szczelna

w każdym punkcie, niedostępna dla zanieczyszczeń stałych i płynnych zarówno w czasie budowy,

jak  i  eksploatacji.  Do  uszczelnienia  końców  kanalizacji  kablowej  należy  stosować  piankę

uszczelniającą.

Na załamaniach ciągu kanalizacji projektuje się wybudować studnie kablowe wielkości SK-

1. Miejsca przewidziane na zabudowę słupów z kamerami połączono rurami RHDPE 110/6,3.

Wszystkie studnie należy wyposażyć w pokrywy zabezpieczające typu Pioch z logo Urzędu

miasta Radlin oraz wyposażone w system zamykania. 

Zasilanie kina letniego



Zasilanie  w  energię  elektryczną  kina  letniego,  realizowane  będzie  z  zestawu  złączowo-

pomiarowego ZK2a-2P zabudowanego zgodnie z planem sytuacyjnym EZ-1.

Dla zasilania rozdzielnicy/szafy zasilania kina letniego należy poprowadzić projektowany

kable zasilający YKY5x25mm2 poprzez ogranicznik mocy bez członu zwarciowego z proj. zestawu

ZK2a-2P.  Miejscem  dostarczania  energii  elektrycznej  jak  również  miejscem  rozgraniczenia

własności  będą:  zaciski  prądowe aparatu zalicznikowego w zestawie  złączowo pomiarowym w

kierunku instalacji odbiorcy zgodnie z warunkami przyłączenia nr W/HK/13362/2019 wydanymi

przez TAURON Dystrybucja S.A dnia 24.09.2019r.

Instalacje elektryczne toalet

◦ Zasilanie
Zgodnie  z  warunkami  przyłączania  nr  W/HK/13364/2019  wydanymi  przez  TAURON

Dystrybucja  S.A  dnia  24.09.2019r.  do  sieci  elektroenergetycznej,  zasilanie  odbywa  się  linią

kablową niskiego napięcia obwód zasilany ze stacji przyłączem wykonanym kablem o minimalnym

przekroju  4x120mm2,  zakończonym w zestawie  kontrolno-pomiarowym ZK2a-2P dla  budynku

toalet. Miejsce dostarczenia energii  oraz rozgraniczenia własności: zaciski na listwie zaciskowej

zalicznikowej  w  kierunku  instalacji  odbiorcy.  Szafka  pomiarowa  zawiera  licznik  trójfazowy,

jednostrefowy,  bezpośredni  oraz  zabezpieczenie  przedlicznikowe  w  postaci  wyłącznika

nadprądowego  bez  członu  zwarciowego  (ogranicznik  mocy)  o  wartości  podanej  w  warunkach

przyłączenia. Szafka pomiarowa (złącze kontrolno-pomiarowe) zainstalowana będzie na elewacji

budynku od strony ulicy. 

Projektuje się ułożenie linii kablowych typu YKY 4x16mm2-0,6/1kV (zasilanie toalet) na

trasie  od  złącza  kontrolno-pomiarowego  do  tablicy  zasilania  ,  zlokalizowanej  pomieszczeniu

budynku. 

◦ Tablica rozdzielcza
W  związku  budową  budynków,  projektuje  się  zabudowę  nowych  rozdzielnic  i  tablic

obiektowych  400/230V.  W  celu  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  odbiorników  końcowych

przewidziano zastosowanie rozdzielnicę TB.

Rozdzielnie TB zaprojektowano jako modułową, podtynkową z drzwiczkami o IP30 w II

klasie izolacji. 

Dane znamionowe i wyposażenie rozdzielnicy: 

- Zgodność z normą: PN-EN 60439-3, 

- Stopień ochronny IP30, 



- Kolor: RAL 7035 (szary), 

- Drzwiczki profilowane z tworzywa 

- Listwy przyłączeniowe N i PE, 

- Wsporniki montażowe TH 35 i osłony. 

W rozdzielnicy TB zainstalowane powinny być: 

- ochronniki przeciwprzepięciowe, 

- sygnalizacja napięcia, 

- wyłączniki różnicowoprądowe,

- zabezpieczenia poszczególnych obwodów wentylacji i ogrzewania 

- zabezpieczenia poszczególnych obwodów gniazd, 

- zabezpieczenia poszczególnych obwodów oświetlenia

◦ Instalacja oświetlenia ogólnego
Instalację oświetleniową wykonać przewodami kabelkowymi typu 3x1,5m2- 750V. Główne

trasy kablowe wykonać w korytkach kablowych metalowych w części nad sufitem podwieszanym.

Przewody  dla  części  świetlicy  prowadzić  pod  tynkiem,  w  korytkach  PCV  oraz  w  rurkach

ochronnych PCV (szczególnie w odcinkach do pokrycia płytkami ceramicznymi).  Projektuje się

stosowanie  większości  osprzętu  nieuszczelnionego  podtynkowego  (z  wyjątkiem  wszystkich

instalacji w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych, których należy bezwzględnie

instalować osprzęt uszczelniony izolacyjny typu podtynkowego 16A 250V). 

Dobór opraw oświetleniowych uwzględnia wymogi normy oświetleniowej. Dobrano oprawy

oświetleniowe typu LED do oświetlenia ogólnego pomieszczeń i oświetlenia miejscowego. 

Sterowanie  oświetleniem  w  pomieszczeniach  h  będzie  się  odbywać  za  pomocą

projektowanych łączników zabudowanych we wskazanych miejscach, przy drzwiach wejściowych

natomiast do toalet przy pomocy czujnika ruchu. Wyłączniki instalować na wys. 1,3m od posadzki.

Wymagane  jest  nabywanie  opraw  posiadających  świadectwa  dopuszczające  do  stosowanie  w

budownictwie. 

Oprawy oświetleniowe powinny zapewnić średnie natężenia oświetlenia na poziomie: 

Pomieszczenie socjalne 200 lx 

Komunikacja 100 lx 

WC 200 lx

Magazyn 150lx

Zakładając,  że  Idd>Ik  do  zasilania  oświetlenia  dobrano  przewody  typu   3x1,5  mm2  o

Idd=14A w temperaturze 30oC . 



Uwzględniając,  że  Ik<In<Idd,  gdzie  In  jest  prądem  znamionowym  urządzenia

zabezpieczającego,  do  zabezpieczenia  tego  obwodu  przed  prądem  przeciążeniowym  dobrano

wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B10A.

◦ Instalacja gniazd wtyczkowych
Nowe  obwody  gniazd  wtyczkowych  powszechnego  użytku  wykonać  przewodami

kabelkowymi  typu   3x2,5mm2-750V.  Przewody  układać  podtynkiem  oraz  w  korytkach

elektroinstalacyjnych. Typ osprzętu - podtynkowy, z osłoną izolacyjną. 

Zakładając, że Idd>Ik do zasilania gniazd 230VAC dobrano przewody typu 3x2,5 mm2 o

Idd=20A w temperaturze 30oC . 

Uwzględniając,  że  Ik<In<Idd,  gdzie  In  jest  prądem  znamionowym  urządzenia

zabezpieczającego,  do  zabezpieczenia  tego  obwodu  przed  prądem  przeciążeniowym  dobrano

wyłącznik nadprądowy jednbiegunowy B16A.

◦ Instalacja zasilające obwody technologiczne
W ramach budowy obiektu będą zabudowane następujące odbiorniki energii elektrycznej: 

- wentylacji

- podgrzewacze wody 

- grzejniki elektryczne, 

Instalacje siłowe będą wykonane kablami i przewodami kabelkowymi w postaci 1 fazowych

wyprowadzonymi z projektowanej rozdzielnicy TB.

◦ Ochronna przeciwprzepięciowa
W obiekcie  projektowany  jest  system ochrony  przeciwprzepięciowej  w  celu  uniknięcia

niebezpiecznych  przepięć  w  instalacji  elektroenergetycznej  wywołanych  wyładowaniami

atmosferycznymi lub czynnościami łączeniowymi, które mogą uszkodzić lub zakłócić prawidłową

pracę urządzeń elektrycznych. 

Ograniczniki  przepięć  klasy  T2  stosowane  są  jako  drugi  stopień  ochrony  w  obiekcie

chronionym, w celu ograniczenia przepięć do wartości wytrzymywanych przez większość urządzeń

elektrycznych (redukcja przepięć do poziomu < 1,5 kV). Prawidłowe miejsce zainstalowania tych

aparatów to rozdzielnice piętrowe lub oddziałowe. 

Przewidziano zastosowanie ochronników:

- Warystorowych typu C zainstalowany w tablicy rozdzielczej TB

◦ Połączenia wyrównawcze i Uziemienie
Z  punktu  widzenia  charakterystyki  oraz  lokalizacji  obiektu  preferowany  jest  układ

uziomowy poziomy otokowy (typu B), odpowiedni do wszelkich zastosowań, to znaczy: ochrony



odgromowej, uziemienia układów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych. Na budynku

toalet zgodnie z rysunkiem zabudować główną szynę uziemiającą GSU. Szynę uziemić do uziomu

głównego  obiektu  za  pomocą  bednarki  FeZn30x4mm.  Do  szyny  GSU  podłączyć  szyny  PE

projektowanej rozdzielnicy TB. Szyny uziemić do uziomu głównego przewodami LgYżo 6mm2.

Instalację uziemień i przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-5-

54:2011. 

W pomieszczeniach projektowanego budynku przewidziano sieć połączeń wyrównawczych.

Zgodnie  z  obecnie  obowiązującymi  przepisami,  połączeniami  wyrównawczymi  będą  objęte

wszystkie elementy metalowe jak np. Krany, rury, zawory, pochłaniacze. Wszystkie połączenia i

przyłączenia  przewodów  biorących  udział  w  ochronie  przeciwporażeniowej  powinny  być

wykonane w sposób pewny, trwały w czasie i chroniący przed korozją. Przewody instalacji należy

łączyć ze sobą przez zaciski  przystosowane do rodzaju materiału  przewodów, liczby łączonych

przewodów, przekroju łączonych przewodów, środowiska, w których połączenie to ma pracować.

Sieć  połączeń  wyrównawczych  zostanie  wykonana  pod  tynkiem  przewodem  Lgy  1x6/750v  w

izolacji o barwie żółto-zielonej.

 Uziom otokowy należy wykonać z taśmy FeZn 30x4mm i ułożyć na głębokości min 0,7 m w

odległości  od  obrysu  płyty  fundamentowej  nie  mniejszej  niż  1m  -  instalację  odgromową

zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-EN 62305-1:2011 

◦ Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę zapewniającą bezpieczeństwo przed porażeniem prądem elektrycznym należy wykonać

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z PN-IEC 60364-4-41.

Ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) należy zapewnić przez wykonanie osłon i

obudówo właściwej klasie (co najmniej IP 2X) - na wszystkich częściach czynnych. Ochrona przed

dotykiem  pośrednim  zrealizowana  będzie  przez  projektowane  wyłączniki  samoczynne  instalacyjne

(szybkie) oraz, jako ochrona dodatkowa, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (30 mA). 

W  obiekcie  należy  wykonać  instalację  połączeń  wyrównawczych  -  obejmującą  wszystkie

metalowe przewody instalacji i konstrukcje oraz dostępne uziomy w budynku. 

W całej instalacji zaprojektowano układ sieciowy TN-S. 

W  wykonywanej  instalacji  stosować,  zgodnie  z  w/w  normą  odpowiednie  oznaczenia  żył

przewodów: N --- jasno-niebieski ; PE --- żółto-zielony.

� Informacje uzupełniające



2. Prace  ziemne  wykonywać  ręcznie  przy  skrzyżowaniu  z istniejącym uzbrojeniem,  w terenie

nieuzbrojonym prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo

i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia;

3. Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zlecić  nadzór  wszystkim  właścicielom

uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

4. Materiały  użyte  do  wykonania  powinny  posiadać  stosowne  dopuszczenia  do  stosowania

w budownictwie.

5. Materiały z demontażu należy przekazać na magazyn właściciela urządzeń.

6. Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót.

7. Dokładną  lokalizację  urządzeń  podziemnych  należy  ustalić  przy  pomocy  wykopów

kontrolnych wykonywanych ręcznie i pod nadzorem użytkowników.

8. Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników,

stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń.

9. System ochrony przed porażeniem - szybkie wyłączenie zasilania

10.Wszystkie  elementy  przewodzące  urządzeń  nie  będące  normalnie  pod  napięciem,  należy

połączyć z zaciskiem ochronnym PE

11.Dla  kabli  nN należy  stosować rury  ochronne  koloru  niebieskiego,  natomiast  dla  kabli  SN

należy stosować rury ochronne koloru czerwonego.

12.Uziomy  przy  szafach  oświetleniowych  i  złączach  kablowych  oraz  na  końcach  obwodów

zastosować z prętów stalowych miedziowanych. 

13.Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia.


