
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Służewska 7, Toruń – przyłącza wodno-kanalizacyjne  

2 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwestor ....................................................................................................................................................... 4 

2. Podstawa opracowania ......................................................................................................................... 4 

3. Zakres opracowania................................................................................................................................. 4 

4. Przyjęte rozwiązania projektowe ............................................................................................................ 5 

4.1. Przyłącze wodociągowe ..................................................................................................................... 5 

4.2. Kanalizacja sanitarna i odgałęzienie boczne kanalizacji sanitarnej ............................................ 8 

4.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej ....................................................................................................... 9 

5. Trasowanie i lokalizacja przyłącza ....................................................................................................... 11 

6. Roboty ziemne ......................................................................................................................................... 11 

7. Głębokość ułożenia przewodów ........................................................................................................ 12 

8. Wykonanie instalacji ............................................................................................................................... 12 

9. Zestawienie podstawowych materiałów ........................................................................................... 13 

 

II. ZAŁĄCZNIKI FORMALNOPRAWNE 

1. Warunki techniczne podłączenia do sieci wod. - kan. nr TT.401.12607w.2017.MG z dnia 

05.01.2017 r., wydane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., 

2. Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych nr MZD-EU.7021.1.315.2016.MG z 

dnia 28.12.2016 r., wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu,  

3. Decyzja nr MZD.EU.6630.340.2017.RA w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 29.05.2017 r., wydana przez Miejski 

Zarząd Dróg w Toruniu, 

4. Oświadczenie nr MZD.EU.6852.340.2017.RA w sprawie zgody na czasowe zajęcie działki 

stanowiącej pas drogowy, z dnia 29.05.2017 r., wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, 

5. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej WGIK.6630.346.2017 uzgodnienia dokumentacji 

projektowej z dnia 23.06.2017 r., wydany przez Urząd Miasta Torunia, Wydział Geodezji i 

Kartografii,  

6. Wypis z rejestru gruntów, 

7. Klauzula uzgadniająca nr MZD-EU.7021.2.56.2017.MG z dnia 11.07.2017 r., wydana przez 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, 

8. Klauzula uzgadniająca nr TT.400.12607w.2017.PF z dnia 11.07.2017 r., wydana przez Toruńskie 

Wodociągi Sp. z o.o.,  

9. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego, 

10. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.  

 

 



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Służewska 7, Toruń – przyłącza wodno-kanalizacyjne  

3 

 

III. RYSUNKI TECHNICZNE 

1. Plan sytuacyjny, skala 1:500       rys. I -1 

2. Przyłącze wodociągowe – profil podłużny, skala 1:500/100   rys. I - 2 

3. Kanalizacja sanitarna – profil nr 1, skala 1:500/100    rys. I – 3 

4. Kanalizacja sanitarna – profil nr 2, skala 1:500/100    rys. I – 4 

5. Przyłącze kanalizacji deszczowej – profil nr 1, skala 1:500/100    rys. I – 5 

6. Przyłącze kanalizacji deszczowej – profil nr 2, skala 1:500/100    rys. I – 6 

7. Studnia i zestaw wodomierzowy, skala 1:25     rys. I – 7 

8. Wpust deszczowy         rys. I - 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Służewska 7, Toruń – przyłącza wodno-kanalizacyjne  

4 

 

 

O P I S    T E C H N I C Z N Y 

do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz 

przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  

przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu, dz. nr 35/1-obręb 76, dz. nr 363/2-obręb 69  

 

 

1. Inwestor 

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi 

 ul. Służewska 7 

87-100 Toruń 

 

2. Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora, 

- Warunki techniczne podłączenia do sieci wod. - kan. nr TT.401.12607w.2017.MG z dnia 

05.01.2017 r., wydane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., 

- Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych nr MZD-EU.7021.1.315.2016.MG 

z dnia 28.12.2016 r., wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu,  

- Decyzja nr MZD.EU.6630.340.2017.RA w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń 

infrastruktury technicznej w pasie drogowym z dnia 29.05.2017 r., wydana przez Miejski 

Zarząd Dróg w Toruniu, 

- Oświadczenie nr MZD.EU.6852.340.2017.RA w sprawie zgody na czasowe zajęcie działki 

stanowiącej pas drogowy, z dnia 29.05.2017 r., wydane przez Miejski Zarząd Dróg w 

Toruniu, 

- Odpis protokołu z narady koordynacyjnej WGIK.6630.346.2017 uzgodnienia dokumentacji 

projektowej z dnia 23.06.2017 r., wydany przez Urząd Miasta Torunia, Wydział Geodezji i 

Kartografii,  

- dokumentacja architektoniczno-budowlana budynku, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 

poz. 690 z późn. zmianami), 

- pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 

 

3. Zakres opracowania 

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt budowlany: 

- przyłącza wodociągowego, 

- instalacji kanalizacji sanitarnej, 
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- przyłącza kanalizacji deszczowej 

dla projektowanego budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Służewskiej 7 w 

Toruniu, dla którego inwestorem jest Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi. 

4. Przyjęte rozwiązania projektowe  

4.1. Przyłącze wodociągowe 

W niniejszym opracowaniu ujęto wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejącej 

sieci w ulicy Służewskiej do projektowanego budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. 

Przyłącze projektuje się z rur PEHD z szeregi SDR-11 PN16 d=75x6,8mm ciśnieniowych, od 

istniejącej sieci Ø100 stal do projektowanego budynku z pomiarem w studzience 

wodomierzowej – w zakresie robót ziemnych, montażowych oraz uzupełniających, w sposób 

uwidoczniony w niniejszym projekcie budowlanym – zgodnie z otrzymanymi warunkami 

technicznymi. Włączenie projektowanego odcinka przyłącza w istniejący wodociąg należy 

wykonać zgodnie ze schematem węzła W1, znajdującym się w części graficznej niniejszego 

opracowania (rys. I - 2). Odgałęzienie od wodociągu należy uzbroić w zasuwę odcinającą 

Ø80mm z klinem ogumowanym, z przedłużonym trzpieniem umieszczonym w skrzynce 

wodociągowej. 

 

Zestaw wodomierzowy 

Umiejscowienie zestawu wodomierzowego przewidziano w studni wodomierzowej 

betonowej D=1400mm zgodnie z częścią graficzną opracowania. Studnię wodomierzową 

zaprojektowano na terenie działki Inwestora, którą należy wykonać jako szczelną zgodnie z 

załączonym rysunkiem typowym. W skład zestawu wodomierzowego wejdą kolejno: 

- zawór odcinający kulowy Dn65 z gwintem wewnętrznym, 

- wodomierz WS 16 (Q3 = 16 m3/h) Dn40, z gwintem G 2, 

- zawór odcinający kulowy z kurkiem spustowym, Dn65 z gwintem wewnętrznym, 

- zawór antyskażeniowy typu EA Dn65 z gwintem wewnętrznym, 

- zawór odcinający kulowy Dn65 z gwintem wewnętrznym. 

Studnię wodomierzową przekryć płytą żelbetową i zamontować właz żeliwny d=600mm, klasy 

B125 z ryglem. W studni wykonać stopnie żeliwne złazowe, rozmieszczone w pionie co 30 cm. W 

dnie studni wykonać zagłębienie z grawitacyjnym odprowadzeniem ewentualnych skroplin. Dno  

studni – wylewane z betonu na podsypce piaskowej. Po wykonaniu studni, należy wykonać 

zewnętrzną izolację środkiem bitumicznym, np. abizolem.  

Instalacja wodociągowa od studni wodomierzowej doprowadzona będzie do 

pomieszczenia kotłowni w budynku i dalej – włączenie do projektowanej instalacji wody zimnej.  

 

Uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych 

Uzbrojenie przewodu przyłącza stanowić będzie kołnierzowa zasuwa odcinająca 

Ø80mm, miękkouszczelniona z klinem ogumowanym, np. Jafar S.A., model 2111. Podstawowe 

parametry zasuwy (za DTR producenta): 
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• Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,  

• Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia, 

• Klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM,  

• Wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego,  

• Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,  

• Wrzeciono łożyskowane za pomocą nisko tarciowych podkładek z tworzywa w 

płaszczyznach poziomej i pionowej,  

• Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana 

od medium,  

• Możliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem, bez konieczności 

demontażu pokrywy,  

• Korek uszczelniający wykonany z mosiądzu prasowanego zabezpieczony specjalnym 

pierścieniem przed wykręceniem,  

• Uszczelka czyszcząca zabezpiecza korek górny uszczelnienia trzpienia przed penetracją 

zanieczyszczeń z zewnątrz,  

• Śruby łączące pokrywę z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masą 

zalewową,  

• Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 

wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009,  

• Zgodność wyrobu z PN-EN 1074-1 i 2:2002, PN-EN 1171:2007,  

• Połączenia kołnierzowe i przyłącz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16  

• Długość zabudowy szereg 14 wg PN-EN 558+A1:2012, F4 (DIN 3202) – dotyczy nr kat. 2111  

• Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002  

Trzpień zasuwy należy przedłużyć do powierzchni terenu za pomocą pręta stalowego 14 

mm w obudowie a całość zabezpieczyć przed wyciągnięciem i  zakończyć żeliwną skrzynką do 

zasuw. Teren wokół skrzynki należy zastabilizować i obłożyć typową płytą betonową o 

wymiarach 50x50 cm. 

 

Oznakowanie przyłącza wodociągowego 

Wykonane przyłącze wodociągowe przed oddaniem do eksploatacji podlega 

oznakowaniu trasy, węzłów i ich uzbrojenia, za pomocą taśmy ostrzegawczej oraz tabliczki 

informacyjnej emaliowanej. Na całej trasie przyłącza 0,40m nad przewodem umieścić taśmę 

ostrzegawczą z folii twardej koloru niebieskiego o szerokości minimum 0,30m. Tabliczkę umieścić 

w widocznym miejscu na ścianie budynku lub na słupku metalowym ocynkowanym Ø 32mm. 

Wysokość posadowienia tabliczki min. 1,20 m powyżej terenu istniejącego. Elementy uzbrojenia 

przewodu winny być oznakowane zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 

oznaczania uzbrojenia przewodów wodociągowych”.  

 

Próby ciśnienia, płukanie i dezynfekcja przewodu 
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● Próba szczelności. 

 Dla sprawdzenia szczelności rur i złącz rurociągów należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniowo-hydrauliczną. Przewody instalacji należy napełnić wodą, podnieść ciśnienie do 1,0 

MPa lub 1,5-krotnej wielkości ciśnienia roboczego, obserwując przewody i armaturę. Na 

złączach nie mogą wystąpić przecieki. W razie ich stwierdzenia należy dokonać naprawy złącz. 

 

● Płukanie i dezynfekcja. 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą 

wodociągową. Przepływająca woda powinna usunąć wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne 

występujące w przewodach. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 

badaniom w jednostce badawczej. Jeśli wyniki badań wskażą na potrzebę dezynfekcji 

przewodu – proces ten winien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji i 

spuszczeniu wody – przewody należy ponownie wypłukać. 

 

Dobór wodomierza głównego 

Dobór wodomierza dla budynku zgodnie z PN-92/B-01706, obliczeniowa ilość wody dla budynku 

wynosi: 

Przybory:             
              

1. spłuczka w.c. 27 szt. x 0,13 l/s = 3,51 l/s 

2. 
bateria 
umywalkowa 

74 szt. x 0,07 l/s = 10,36 l/s 

3. bateria prysznicowa 20 szt. x 0,15 l/s = 6,00 l/s 

4. bateria wannowa 5 szt. x 0,15 l/s = 1,50 l/s 

5. bateria zlewozm. 20 szt. x 0,07 l/s = 2,80 l/s 

6. pralka   1 szt. x 0,25 l/s = 0,25 l/s 

7. Zawór czerpalny 3 szt. x 0,3 l/s = 0,9 l/s 

              
        razem 26,22 l/s 

Przepływ obliczeniowy q [m3/h] 

Q = 0,682 (Σqn)0,45 - 0,14 = 2,68 l/s = 9,65 m3/h 
 
Przepływ obliczeniowy p.poż. [m3/h] 

Qppoż = 2 x HP25 = 2 x 1,0 l/s = 7,20 m3/h 

Dobór wodomierza 

7,20 < Q4= 20,00 m3/h 

Dobrano wodomierz Q3 = 16 m3/h Powogaz Apator, o połączeniu gwintowanym Dn40. 

Parametry wodomierza: 

• minimalny strumień objętości   Q1 = 160 l/h 

• pośredni strumień objętości   Q2 = 256 l/h  

• ciągły strumień objętości   Q3 = 16 m3/h 
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• przeciążeniowy strumień objętości Q4 = 20 m3/h 

Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru typ 

EA Dn50mm (np. Danfoss EA291NF) . 

 

Obliczenia hydrauliczne przyłącza wodociągowego 

Wyniki obliczeń hydraulicznych: 

Przepływ 
[dm3/s] 

Długość 
[m] 

Średnica 
[mm] 

Prędkość 
[m/s] 

Strata jedn 
[‰] 

Strata całk 
[m SW] 

W1-SW 2,68 15,3 75 0,77 10,37 0,16 

SW-bud 2,68 63,1 75 0,77 10,37 0,66 

Strata na zaworze antyskażeniowym EA 2 ½’ 0,35 

Strata na wodomierzu 2’ 3,50 

 razem 4,67 

 

4.2. Kanalizacja sanitarna i odgałęzienie boczne kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi podłączenia do sieci wod.-kan. 

odgałęzienie boczne od istniejącej studzienki kanalizacyjnej, oznaczonej na planie sytuacyjnym 

jako Sistn. do projektowanej studni S1 zostanie zaprojektowane i wybudowane przez Toruńskie 

Wodociągi. Odgałęzienie boczne nie stanowi zakresu opracowania.  

Budynek zostanie podłączony do istniejącej kanalizacji sanitarnej Ø200 w ulicy Służewskiej 

za pośrednictwem projektowanego odgałęzienia bocznego Ø200, wyprowadzonego na działkę 

Inwestora do studni S1, która będzie punktem rozgraniczającym pomiędzy odgałęzieniem 

bocznym a zewnętrzną instalacją kanalizacyjną, zgodnie z planem sytuacyjnym znajdującym się 

w części graficznej niniejszego opracowania. W miejscu połączenia odgałęzienia wykonać 

studnię betonową Ø1200 z włazem żeliwnym typu ciężkiego (D400). Komora robocza studni 

wykonana z kręgów betonowych. Dennica prefabrykowana monolityczna, zwieńczenie studni w 

formie płyty lub kręgu zwężkowego asymetrycznego z osadzonym włazem. W studni 

zamontować stopnie złazowe żeliwne w układzie drabinkowym. Po wykonaniu studni należy ją 

zabezpieczyć od zewnątrz powłoką bitumiczną, np. abizolem.    

Kanalizację sanitarną od studni S1 do budynku wykonać w wykopie otwartym, z rur i 

kształtek PVC litych, SN8, Ø160, Ø200, łączonych na uszczelki gumowe.    

Uzbrojeniem sieci są studnie rewizyjne PVC Ø425 (Tegra Wavin), z monolityczną dennicą (kineta). 

Rury wznoszące zakończyć teleskopem i włazem żeliwnym typu C250 z zamknięciem.  

Dodatkowo projektuje się wykonanie zewnętrznego monolitycznego separatora tłuszczu z 

osadnikiem przy wyjściu kanalizacji z pomieszczeń kuchni. Separator wykonać jako korpus 

żelbetowy Ø1200, typ separatora: EST-H 1/100 firmy Ecol-unicon. Ścieki wstępnie oczyszczone w 

separatorze są włączone do kanalizacji sanitarnej. 

 Na działce 35/1 istnieje nieczynna kanalizacja wraz z betonowym zbiornikiem 

podziemnym – są to instalacje od lat nie użytkowane. Na etapie wykonywania robót 

budowlanych w/w instalację i zbiornik należy zdemontować. 
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4.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

 W projekcie ujęto wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej od kolektora Ø800 w 

ciągu ul. Włocławskiej do projektowanego budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. 

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych z dachu i powierzchni utwardzonych.  

Miejscem włączenia będzie studnia oznaczona na rys. jako Distn.. Włączenie 

projektowanego przyłącza wykonać poprzez kaskadę zewnętrzną. Trasy rurociągów, średnice i 

spadki przedstawiono w części graficznej. 

Przyłącze od studni Distn. prowadzić w ciągu ulicy Służewskiej. Następnie projektuje się 

ułożenie rury w niezagospodarowanym pasie działki drogowej nr 352 i 353. 

Projektowane przyłącze wykonać z rur i kształtek PVC Ø160, Ø200, Ø315, SN8 litych, 

łączonych na uszczelki wargowe. 

  Uzbrojeniem sieci i przyłączy będą studnie rewizyjne i wpusty deszczowe. Studnie 

rewizyjne betonowe o średnicy 1200 mm z prefabrykowaną monolityczna dennicą i komorą 

roboczą wykonać z kręgów betonowych. Studnię rewizyjną zakończyć płytą pokrywową lub 

kręgiem zwężkowym asymetrycznym i zamontować właz żeliwno-betonowy Ø600mm, klasy D 

400, pokrywa bez wentylacji. Do regulacji wysokości osadzenia włazu zastosować 

prefabrykowane pierścienie betonowe. Włazy w drogach zabezpieczyć otuliną betonową z 

betonu B-15. W studniach stosować stopnie złazowe, rozmieszczone w pionie co 30 cm w 

układzie drabinkowym. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć 

poprzez dwukrotne powlekanie powłoką bitumiczną, np. abizolem. 

Studnie D3, D5, D6 i D7 wykonać jako PVC o średnicy 425mm z monolityczną dennicą z kinetą i 

rurą wznoszącą. Studnie D=425mm zakończyć teleskopem i włazem żeliwnym klasy C250 z 

zamknięciem utrudniającym dostęp nieuprawnionych osób. 

Projektuje się wpusty deszczowe, jako studnie osadnikowe z osadnikiem h=1,0m PVC/PP o 

średnicy 425mm z monolityczną dennicą z osadnikiem i rurą wznoszącą. Wpusty deszczowe 

D=425mm, bez zasyfonowania zakończyć teleskopem i rusztem żeliwnym klasy D400, 

prostokątnym z zawiasem i ryglem. Wpusty deszczowe z siecią projektuje się łączyć rurami PVC 

Ø160, SN8, litymi, łączonymi na uszczelki wargowe. 

 

UWAGA 1: w związku z niezagospodarowanymi działkami 358 i 359, przylegającymi do ul. 

Służewskiej, projektuje się od studni D3 do studni Distn. zwiększyć średnicę przyłącza 

deszczowego (Ø315) w celu ewentualnego przyłączenia w/w działek. 

UWAGA 2: sprawdzono w terenie lokalizację istniejącego hydrantu podziemnego w ciągu ul. 

Służewskiej (uwaga Toruńskich Wodociągów na naradzie koordynacyjnej). Hydrant jest 

wykonany w odl. 0,5 m od wodociągu. W ocenie projektanta nie ma kolizji pomiędzy 

istniejącym hydrantem a projektowanym odcinkiem kanalizacji deszczowej. 

 

 



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Służewska 7, Toruń – przyłącza wodno-kanalizacyjne  

10 

 

 

Obliczenie ilości ścieków deszczowych 

W celu określenia ilości ścieków deszczowych odprowadzanych z w/w terenu, obliczone 

zostały powierzchnie, z których odprowadzane będą wody opadowe do projektowanej 

kanalizacji deszczowej. 

Powierzchnie i rodzaje terenów: 

- drogi wewnętrzne  F= 1947,7 m2  -> ψ = 0,8 

- dach budynku     F= 2427,8 m2  -> ψ = 0,9 

- chodniki      F= 137,5 m2    -> ψ = 0,8 

- zieleń       F= 2096,4 m2  -> ψ = 0,2 

Powierzchnia razem:  F= 6609,4 m2 

Obliczenie współczynnika spływu: 

y= 
Syi*Fi 

SFi 

gdzie:  

F - powierzchnia zlewni [ha], 

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego, przyjęto z tabeli:  

 

y= 
Syi*Fi 

= 
4272,46 

= 0,65 
SFi 6609,4 

 

Ilość  ścieków deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni obliczono wg 

następującego wzoru:  

  



Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Służewska 7, Toruń – przyłącza wodno-kanalizacyjne  

11 

 

Q = ψ x q x F x φ [ l/s]  

Qmax = 0,65 x 130 x 0,4513 x 1 = 38,13 [l/s]  

gdzie:  

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego, ψ=0,65 

q - natężenie deszczu miarodajnego [l/(s*ha)], q=130 l/(s*ha) 

F - powierzchnia zlewni [ha], F=0,4513 ha 

φ - współczynnik opóźnienia odpływu = 1 

 

 

Obliczenia przepływu dla deszczu obliczeniowego Qo 

 
Qo = 0,65 x 15 x 0,4513 x 1 = 4,40 [l/s] 

 gdzie:  

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego, ψ=0,65 

qo - natężenie deszczu obliczeniowe [l/(s*ha)], q=15 l/(s*ha) 

F - powierzchnia zlewni [ha], F=0,4513 ha 

φ - współczynnik opóźnienia odpływu = 1  

      

5. Trasowanie i lokalizacja przyłącza 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć oś przewodu przyłączy w terenie. 

Projektowaną oś trasować zgodnie z niniejszą dokumentacją, uwzględniając warunki określone 

przez jednostki uzgadniające. Odchylenie osi przewodu od ustalonego kierunku nie powinno 

przekraczać 0,10 m. Wytyczenie tras zlecić uprawnionej służbie geodezyjnej. Przewody 

wodociągowe zaprojektowano w liniach rozgraniczających pas drogowy ulicy jak i 

przedmiotowej działce budowlanej – z  zachowaniem wymaganych odległości od pozostałego 

uzbrojenia – stosownie do wytycznych obowiązujących norm technicznych i uzgodnień 

projektowych. Szczegółowa lokalizacja przyłączy przedstawiona została na planie 

zagospodarowania terenu opracowania. 

 

6. Roboty ziemne 

Projektuje się wykopy ręczne umocnione. Umocnienie ścian wykopów przy pracach 

wykonywanych ręcznie – z umocnieniem pionowych ścian balami drewnianymi lub wypraskami 

wg możliwości sprzętowych i materiałowych wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru. 

Roboty ziemne należy wykonać  zgodnie z PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. 

Wymagania ogólne” i BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 

badanie przy odbiorze” – stosownie do Rozporządzenia MBiPMB w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 
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7. Głębokość ułożenia przewodów 

Przewody należy układać na naturalnym i nie naruszonym podłożu – na głębokości 

wynikającej z profilu podłużnego, ze spadkiem w kierunku przewodu ulicznego – zachowując 

głębokość posadowienia rur wodociągowych zgodnie z częścią graficzną projektu.  

Układanie  przewodów bezpośrednio na gruncie, bez dodatkowych środków 

zabezpieczających-ustala ogólnie norma PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze” 

Dla uniknięcia odkształceń rury PE (przyłącza) – obsypkę i nadsypkę rury z obu jej stron należy 

starannie zagęścić. Przed ułożeniem przewodów należy sprawdzić czystość każdej rury. Rury z PE 

zastosowane do montażu wodociągu powinny być nieuszkodzone i odpowiadać atestom 

fabrycznym. Przed zasypaniem przewodu przyłącza – należy w stanie odkrytym poddać próbie 

szczelności w obecności przedstawiciela dostawcy wody zgodnie z zasadami odbioru. 

 

8. Wykonanie instalacji   

Instalacje wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych część II oraz obowiązującymi normami i przepisami.  

W czasie prowadzenia prac należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i BHP. 

 

 

                                                                                                     Projektant 
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9. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 

I PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

1 Rura PE-HD SDR11 PN16 d=75x6,8 do wody 78,5 m 

2 

Zasuwa kołnierzowa Dn80 PN16 miękkouszczelniona z klinem 

ogumowanym, do wody pitnej, z prętem w obudowie i 

skrzynką do zasuw 

1 kpl. 

3 Trójnik kołnierzowy żeliwny Dn100/100/100 1 szt. 

4 Łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy RK Dn80  1 szt. 

5 Łącznik żeliwny rurowo-kołnierzowy RK Dn100  2 szt. 

6 Złączka żeliwna dwukołnierzowa redukcyjna FFR Dn100/80 1 szt. 

7 
Studnia wodomierzowa betonowa D=1400mm, zakończona 

płytą i włazem żeliwnym klasy B125, Hśr=2.0m  
1 kpl. 

8 Zawór kulowy mufowy Dn65 z kurkiem spustowym  1 szt. 

9 Zawór kulowy mufowy Dn65  3 szt. 

10 Zawór antyskażeniowy klasy EA Dn65 1 szt. 

11 Wodomierz WS 16 Dn40 1 kpl. 

12 Uszczelnienie łańcuchowe –przejście przez ścianę d=75mm 1 szt. 

II PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

1 Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC SN8 lita, D=160 98,5 m 

2 Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC SN8 lita, D=200 60,5 m 

3 
Studnia kanalizacyjna betonowa D=1200mm, zakończona 

płytą i włazem żeliwnym klasy D400, Hśr=2.4m  
1 szt. 

4 
Studnia kanalizacyjna PVC D=425mm, zakończona płytą i 

włazem żeliwnym klasy C250, Hśr=2.0m  
5 szt. 

5 Uszczelnienie łańcuchowe –przejście przez ścianę d=160mm 6 szt. 

6 
Separator tłuszczu, monolityczny żelbetowy, typ EST 1E Ecol-

unicon 
1 kpl. 

III PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1 Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC SN8 lita, D=160 54,0 m 

2 Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC SN8 lita, D=200 149,0 m 

3 Rura kanalizacyjna zewnętrzna PVC SN8 lita, D=315 89,5 m 

4 
Studnia kanalizacyjna betonowa D=1200mm, zakończona 

płytą i włazem żeliwnym klasy D400, Hśr=2.5m  
3 szt. 

5 
Studnia kanalizacyjna PVC D=425mm, zakończona płytą i 

włazem żeliwnym klasy C250, Hśr=2.0m  
3 szt. 

6 
Wpust uliczny deszczowy PVC d=425mm, z rusztem żeliwnym 

klasy D400 na teleskopie, z osadnikiem h=1,0 m, Hśr=2,5 m 
4 kpl. 
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II. Załączniki formalnoprawne 

 

Za zgodność z oryginałem 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Ja, niżej podpisany: 
 
mgr inż. Mariusz Kulwicki    mgr inż. Karol Piórkowski 

 

 
oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: 

Budowa przyłącza wodociągowego, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza 
kanalizacji deszczowej dla budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  
przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu,  

dz. nr 35/1-obręb 76, dz. nr 363/2-obręb 69  

Branża – Instalacje wodno-kanalizacyjne   

 
 

opracowany na rzecz Inwestora: 

Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi 

ul. Służewska 7 

87-100 Toruń 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Data złożenia     Czytelny podpis składającego  

oświadczenia        oświadczenie  

    30.06.2017 r. 

 

……………………………………… 

projektant 

 

 

……………………………………… 

sprawdzający 

 

 

 

 

 

*) wymóg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) 
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