OPIS TECHNICZNY
BRANŻA SANITARNA – ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZYŁĄCZA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem
- Mapa do celów projektowych
- Wizja w terenie
- Podkłady architektoniczne budynku
- Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków
- Odnośne normy i przepisy
- Katalogi urządzeń dla podczyszczania ścieków
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera rozwiązanie przyłączy sanitarnych oraz odwodnienie terenu
dla projektowanego budynku Centrum biblioteczno-kulturalne w Bierkowicach
usytuowanego na działce nr 170/7 , 271, 293, 302/35.
3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU
3.1. WODOCIĄG
Na terenie objętym dokumentacją przebiega istniejący wodociąg o średnicy 110 mm .
Obiekt zaopatrywany będzie w wodę z wyżej wymienionego wodociągu komunalnego
zgodnie z wydanym zapewnieniem dostawy wody .
Dla budynku zaopatrzenie w wodę przewidziano przez projektowane przyłącze
wodociągowe z rur PE 40 .
Opomiarowanie projektowanego budynku ze zużycia wody przez wodomierz
Skrzydełkowy dn 32 mm zamontowany w pomieszczeniu kotłowni.
URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE
Zaopatrzenie budynku w wodę dla celów przeciwpożarowych – przez
hydrant
naziemny 80 mm zlokalizowany na istniejącej sieci wodociągowej / w odległości do
50 m od budynku/.
Wydajność pojedynczego hydrantu :
Q = 10 l/s , minimalne ciśnienie 20 msw
Usytuowanie hydrantów zapewnia wygodny dojazd samochodu straży pożarnej .
3.2 KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA
Na terenie działki 293 zlokalizowana jest istniejący kanał kanalizacji sanitarnej o
średnicy 200 mm .
Dla projektowanego budynku
należy wykonac nowy przykanalik sanitarny
odprowadzający ścieki z budynku do istniejącej studzienki sanitarnej SI .Ścieki
sanitarne odprowadzane są do istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków .

Ze
względu na brak w w/w rejonie kanalizacji deszczowej przewidziano
odprowadzenie wód opadowych z budynku przez projektowane rury spustowe i
przykanaliki deszczowe do projektowanych studni chłonnych.
4. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA SANITARNE
Odbiór ścieków.
Ścieki sanitarne odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem sanitarnym do
istniejącej kanalizacji sanitarnej przez istniejącą studzienkę sanitarną SI.
Ze względu na ukształtowanie terenu należy zamontowac przepompownię ścieków
o parametrach :
Q= 2 m3/h , H =3-5 m typ TEGRA 600
Ścieki odbierane będą na komunalną oczyszczalnię ścieków – zgodnie z
wydanym zapewnieniem odbioru ścieków.
Ścieki opadowe z dachu obiektu odprowadzone będą systemem projektowanych rur
spustowych i przykanalików deszczowych do projektowanych studni chłonnych o
średnicy 1200 mm z kręgów betonowych..
Ilość i jakość odprowadzanych ścieków .
Ilość ścieków sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej równa jest
zapotrzebowaniu wody i wynosi Q śr =2,15 m3/dobę.
Ze względu na powstawanie w budynku tylko ścieków sanitarnych socjalno-bytowych
/ brak ścieków technologicznych/ spełniają one wymagania dotyczące ich jakości
zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN.
Włączenie, średnica , materiał
Projektowane przyłącze wody włączyć do istniejącego wodociągu za pomocą
nawiertki 40 mm z odcięciem lub za pomocą trójnika siodłowego PE 40 mm .
Przyłacze wykonać z rur PE HD de 40 mm PN 10 atm. Stosować złączki przejściowe
PE/ stal fabryczne. Po wykonaniu przyłącza przeprowadzić dezynfekcję i próbę
szczelności.
Dla odprowadzenia ścieków z projektowanego budynku przewidziano przykanalik
sanitarny z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 160 mm. Na
projektowanym przykanaliku należy zamontować przepompownię ścieków w studni
o średnicy 600 mm wg załączonej karty katalogowej.
Odcinek tłoczny wykonac z rur PE 40 mm.
Do wykonania sieci stosować rury PCV do kanalizacji zewnętrznej.
Rury kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem podanym na profilach przyłączy.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą projektowanym systemem rur
spustowych i przykanalików deszczowych.. Wody te odprowadzane będą
zewnętrznymi rynnami podłączonymi do projektowanych rur spustowych . Wody
opadowe odprowadzane będą do projektowanych studni chłonnych .

5. UKŁADANIE RUR
Przyłącze wodociągowe układać na głębokości min. 1,5 m w wykopie o dnie
wyrównanym bez kamieni. Stosować podsypkę po przewody wodociągowe z piasku
min. 10 cm.
Wodociąg obsypać piaskiem warstwą o grubości 15 cm. Nad
wodociągiem ułożyć taśmę niebieską ostrzegawczą z tworzywa.
Rury kanalizacyjne układać na głębokości i ze spadkiem podanym na profilach
przyłączy kanalizacji sanitarnej.
Do wykonania przyłączy stosować rury PCV do kanalizacji zewnętrznej o średnicy
160 mm. Rury układać w wykopie o dnie wyrównanym i ubitym zasypką
piaskową.
6. UWAGI OGÓLNE
- Rury i armatura użyte do budowy sieci muszą posiadać atest i specyfikację
dostawy.
- Wodociąg poddać próbie szczelności na ciś. 1,0 MPa
- W miejscach przejść dla pieszych w trakcie robót ziemnych należy
zainstalować kładki z barierkami
- Przyłącza przed zasypaniem należy zgłosić do jednostki wykonawstwa
geodezyjnego celem zinwentaryzowania.
- Montaż wodomierzy zlecić ZGMiK GK
- Po ułożeniu rury wodociągowej i kanalizacyjnej przed zasypaniem wykopu
zgłosić wykonane przyłącza do odbioru technicznego w ZGMiK
- Miejsce zabudowy projektowanej armatury oznakować tablicami
informacyjnymi zgodnie z PN-82/B-09700
7. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO
Rozwiązania projektowe zapewniają odpowiednią jakość wody i ścieków zgodną
z wymaganiami zawartymi w PN . Woda z wodociągu komunalnego , odbiór ścieków
na oczyszczalni komunalnej.
Budynek wyposażony będzie w kotłownię na paliwo ekologiczne o mocy poniżej 50
kW .
Zastosowanie paliwa ekologicznego oraz zastosowanie
nowoczesnych kotłów znacznie zredukuje emisję szkodliwych związków do
powietrza atmosferycznego .
Brak emisji hałasu , wibracji oraz promieniowania .
Budynek nie będzie miał wpływu na istniejące wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne ograniczają wpływ projektowanego
obiektu na środowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty.
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