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Opis techniczny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

1.Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  działki  nr  842  w 
Domaszkowie oraz projekt budowlany budynku zaplecza boiska sportowego. 

 W  planie  zagospodarowania  działka  posiada  oznaczenie  4US1.  Teren 
przeznaczony  jest  pod  usługi  sportu  i  rekreacji  na  wydzielonych  działkach. 
Dopuszczalne  kierunki  przekształceń  –  budowa  obiektów  dla  potrzeb  sportu  i 
rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą oraz zielenią.
Przeznaczenie  uzupełniające  –  usługi  komercyjne  handlu  i  gastronomii  nie 
zajmujące  więcej  niż  30  %  terenu,  służce  obsłudze  tego  terenu,  urządzenia 
towarzyszące , obiekty administracyjne i sanitarne, infrastruktura techniczna, tereny 
komunikacji i parkingów, zieleń urządzona.
Ustala  się  lokalne  warunki,  zasady  i  standardy  kształtowania  zabudowy  i 
urządzania terenu:
- maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu terenu ( najniższego) do 
okapu dachu dla obiektów sportowych i usługowych- 12m
- powierzchnia zabudowy terenu nie większa niż 40%
- powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%
Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w zakresie komunikacji( drogi 
wraz z urządzeniami pomocniczymi) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy 
dla obszarów zabudowanych w odległości 6m , a poza terenem zabudowanym 15m 
od  zewnętrznej  krawędzi  jezdni.  Na  terenach  stref  ochrony  konserwatorskiej 
dopuszcza  się  inne  linie  zabudowy  zgodnie  z  wytycznymi  właściwego 
konserwatora zabytków.
W granicach strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują następujące 
ustalenia:
-  ustala  się  restaurację  zabytkowych  elementów  krajobrazu  urządzonego, 
ewentualnie z częściowym odtworzeniem
-  ustala  się  ochronę  krajobrazu  naturalnego  związanego  przestrzennie  z 
historycznym założeniem
- dopuszcza się likwidowanie elementów dysharmonizujących
-  ustala  się  maksymalną  wysokość  zabudowy  3  kondygnacje  w  tym poddasze 
użytkowe
- zakazuje się stosowania dachów o mijających się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci
- ustala się dachy o stromych połaciach, krytych dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu



-  ustala  się  by  realizacja  nowej  zabudowy następowała  w oparciu  o  zasadę,  że 
architektura  regionalna  inspirowana  ma  być  charakterem  budownictwa  Kotliny 
Kłodzkiej  lub  też,  że  architektura  współczesna,  komponowana  ma  być  w 
nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu.

Niniejsze  opracowanie  uwzględnia  warunki  podane  w planie  zagospodarowania 
przestrzennego.  Zachowano  obowiązująca  linię  zabudowy.  Przedmiotem 
opracowania  jest  projekt  budowlany  budynku  zaplecza  boiska  sportowego  w 
Domaszkowie  na działce nr 842. 

2.Stan istniejący zagospodarowania 

Działka położona jest przy ulicy Polnej - drodze gminnej nr 335dr. Na działce 
nr  842  usytuowane  są  trzy  boiska  sportowe,  kontener  altana  rekreacyjna  oraz 
budynek gospodarczy. Na tern działki prowadzi istniejący wjazd od ulicy Polnej. 
Budynek  istniejący  zaplecza  zaopatrzony  jest  w  przyłącze  energetyczne, 
wodociągowe z wodociągu wiejskiego oraz  kanalizacyjne z odprowadzeniem do 
istniejącego zbiornika  na ścieki  usytuowanego  na terenie  działki.   Teren działki 
pochylony jest w kierunku północnym. Przez działkę przebiega linia energetyczna 
średniego napięcia.  

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek zaplecza boiska sportowego usytuowano w północnej 
części działki przy boisku- kortów tenisowych.
Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony południowo-wschodniej i 
północno-zachodniej. Budynek będzie zaopatrzony w przyłącze wodne z istniejącej 
sieci  wodociągowej  na  terenie  działki,   kanalizacyjne  z  odprowadzeniem  do 
istniejącego  bezodpływowego  zbiornika  na  ścieki,  energetyczne  z  istniejącego 
przyłącza  energetycznego.  Wody  opadowe  odprowadzone  będą  do  istniejącej 
kanalizacji  deszczowej.  Budynek  będzie  ogrzewany  elektrycznie.  Śmieci 
składowane  będą  do  pojemników  na  śmieci,  sortowane  do  odpowiednich 
pojemników 
Infrastruktura techniczne:
- woda dostarczana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego
- ścieki odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika na ścieki.
- energia doprowadzona będzie z istniejącego przyłącza energetycznego.
- wody opadowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej 
- pojemnik na śmieci zlokalizowano przy drodze dojazdowej
- ogrzewanie elektryczne.
Poziom parteru umieszczono na poziomie 429,6 m npm



4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 

Bilans terenu :
Powierzchnia działki – 19533,0 m2

Powierzchnia zabudowy – 175,0m2 + 158,67m2 =333,67m2
Powierzchnia utwardzona- 480,0 m2

Powierzchnia biologicznie czynna- 18719,33 m2 tj 96 % powierzchni działki

5. Położenie względem terenów chronionych

Działka nie znajduje się na  terenie objętym ochroną konserwatorską ani obserwacji 
archeologicznej. 
Działka znajduje się w strefie ochrony krajobrazu kulturowego „ K”.

6. Położenie względem terenów eksploatacji górniczej
 
Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.

7. Zagrożenia dla  środowiska :
- obiekt  nie  stwarza  zagrożenia  dla  środowiska  –  ogrzewany  będzie 

elektrycznie, 
- powstające  w  czasie  eksploatacji  odpadki  będą  gromadzone  w 

plastikowych workach, składowane w pojemnikach na śmieci i wywożone 
na wysypisko śmieci,

- w czasie eksploatacji nie będą emitowane żadne szkodliwe substancje .

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 



1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Projektowany obiekt będzie przeznaczony do obsługi istniejących boisk sportowych 
Na  parterze  budynku  przewidziano  szatnie  dla  zawodników,  pomieszczenia  dla 
sędziów,  pomieszczenia  higieniczne  dla  zawodników  i  kibiców.  Poddasze 
przewidziano jako użytkowe gospodarcze.
.
Parametry techniczne :

powierzchnia zabudowy - 158,67 m2

powierzchnia użytkowa - 182,86 m2

kubatura -         714,0 m3

wysokość -     6,8 m
długość -   12,9 m

Zestawienie pomieszczeń 
Parter:

- przedsionek nr 1 -      2,9 m2

- szatnia nr 1 -    20,5 m2

- pomieszczenie sanitarne 1 -    12,5 m2 
-  wc -      1,7 m2

-  magazyn sprzętu sanit. -     2,4m2

- przedsionek nr 2 -      2,9m2

- szatnia nr 2 -    20,5m2
- pomieszczenie sanitarne nr 2 -    12,5m2
- wc -      1,7m2
- szatnia sędziów -    13,3m2
- wc -      1,3m2
- magazynek -      1,2m2
- przedsionek -      1,5m2
- magazyn -    18,2m2
- wc dla niepełnosprawnych -      5,6m2
- wc dla kibiców -      7,3m2
- wiatrołap -      1,9m2

      --------------------------------------------------------------
109,9 m2

Poddasze:
 - strych użytkowy          -     72,96 m2

2. Forma architektoniczna  



Budynek  jest  parterowy  z  poddaszem  użytkowym,  bez  podpiwniczenia. 
Obiekt przykryty jest dachem dwuspadowym  o kącie nachylenia 30 stopni. 

Budynek  zaprojektowany na rzucie prostokąta.
Funkcja budynku: 

- obiekt dla potrzeb sportu
Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. 
Budynek gabarytem i formą architektoniczną nawiązuje do otaczającej zabudowy 
(parterowy, przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym) i nie narusza wartości 
kulturowych środowiska. 

3. Układ konstrukcyjny 

Budynek  parterowy,  z  poddaszem  użytkowym,  o  konstrukcji  murowanej 
tradycyjnej,  przykryty  dachem  krokwiowo-płatwiowym  –  zgodnie  z  projektem 
konstrukcyjnym, o konstrukcji drewnianej. . 

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych: 
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy :
PN-82/B-02000/B-02001/ B-02003 - obciążenie budowli
PN- 77 /B-02011 - obciążenie wiatrem
PN- 80 /B-02010 - obciążenie śniegiem
PN- B-03150:2000 - konstrukcje drewniane 
PN-90/B-03200 - konstrukcje stalowe
PN-B-03264:1999 -  konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i 

sprężone
PN-B-03002:1999 - konstrukcje murowane niezbrojone
BN-79/8812-02 -  konstrukcje  budynków  ze  ścianami 

monolitycznymi
PN-81/B-03020 - posadowienie bezpośrednie budowli

1) Fundamenty:
- żelbetowe B-15 zbrojone 4 ø 12.

2) Ściany konstrukcyjne
- w poziomie fundamentów- bloczki betonowe- grubości 24cm
- w poziomie parteru i poddasza– pustaki ceramiczne 25cm

3) Stropy:
- nad parterem: strop drewniany – belki stropowe 10x20cm co 60-67cm 

  
4) Schody :



- wysuwane schody   

5)  Więźba  dachowa  –  drewniana  krokwiowo-płatwiowa–  zgodnie  z  projektem 
konstrukcyjnym.
Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  przed  korozją  preparatem 
INTOX S  lub  FOBOS  wg  wytycznych  podanych  przez  producenta  lub  innymi 
środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym. 

6) Nadproża –  żelbetonowe L19 

7) Kominy – zaprojektowano przewody wentylacyjne w systemie schiedel.

8) Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z 

dn. 24.09.1998 ( dz. U.Nr 126 poz. 839 ) ustalono :
Według  opinii  geotechnicznej  w podłożu  gruntowym występują  grunty  rodzime 
(spoiste i mało spoiste) o średnich parametrach wytrzymałościowych. Są to grunty 
wrażliwe na przemarzanie. Przebudowa nie spowoduje zmian gruntowych. 

Stwierdzono następujący układ warstw:
- od powierzchni terenu do głębokości 0,3- 0,5 m warstwa humusu 
- poniżej  glina  pylasta  z  dużą  ilością  ostro  krawędziowanych  okruchów 

zwietrzliny i miki. 
- poniżej  występuje  rumosz  w  postaci  okruchów  skalnych  od  kilku  do 

kilkudziesięciu  cm. Głębokość  przemarzania  dla  tego  regionu  wynosi  100 
cm. 

9) Warunki i sposób posadowienia :
Bezpośrednio na ławach fundamentowych.

10 ) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe :
a) Ścianki działowe:

- na poziomie parteru  – cegła dziurawka 12 cm 

b) Izolacja cieplna:
- w posadzce - 10 cm twardego styropianu, 
- ściany zewnętrzne ocieplone styropianem od zewnątrz – 12cm 
- dach  docieplony  wełną  mineralną  20cm  pomiędzy  krokwiami  oraz 

belkami stropowymi.
c) Izolacja przeciwwilgociowa::

- pionowa – membrana  izolacyjna 
- pozioma - z dwóch warstw papy na lepiku w poziomie przyziemnym. 
- należy zastosować drenaż opaskowy wokół budynku ,  

d) Izolacja akustyczna:



- ściany działowe spełniają normę izolacji akustycznej.
e) Elewacja:

masa tynkarska
f) Stolarka - okienna i drzwiowa PCV lub drewniana :

- drzwi wewnętrzne wg wymiarów w projekcie,
- okna  wg zestawienia stolarki

g) ogrzewanie ekologiczne – elektryczne grzejniki.
h) pokrycie dachu – dachówka ceramiczna
i) wentylacja:

zaplanowano wentylację grawitacyjną w  pomieszczeniach sanitarnych.

4. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
Zaprojektowano  toaletę  dla  kibiców  niepełnosprawnych,  bez  barier 

architektonicznych. 

5. Wyposażenie budowlano-instalacyjne :

a) urządzenia sanitarne: 
Doprowadzenie  wody  do  budynku  przewidziano  z  istniejącego  przyłącza. 

Główne  rozprowadzenie  wody  zaplanowano  w  podłodze  parteru,  owinięte 
otulinami z pianki poliuretanowej.

Odprowadzenie ścieków odbywa się do zbiornika na ścieki. Główne poziomy 
kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  z  rur  PCV  ∅160.  Wszystkie  piony  i 
przyłączenia  z  przyborami  zaplanowano  z  rur  i  kształtek  PCV.  Odpowietrzenie 
instalacji  kanalizacyjnej  przewidziano  za  pomocą  rur  wywiewnych  ∅160 
wyprowadzonych ponad dach. Kanalizację zewnętrzną wykonać z rur ∅160 PVC-U 
klasa S do kanalizacji zewnętrznej. 

b) urządzenia grzewcze:
W budynku przewidziano ogrzewanie elektryczne.

c) elektryczna instalacja wewnętrzna 
Z rozdzielnicy głównej R.Gł obiektu wyprowadzono obwody do zasilania 

rozdzielnicy T-1 przewodem YDY 5x6, zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo-
prądowymi typu S304 C 20.

d) instalacja elektryczna wewnętrzna oświetleniowa
Instalacja podtynkowa, przewodami o napięciu roboczym izolacji 500/750 

V typu YDY ( p) 3x1,5mm2. 

e) instalacja elektryczna 



Instalacja  elektryczna  gniazd  wtyczkowych  230  V  –  podtynkowa 
przewodami o napięciu roboczym izolacji 500/750 V typu YDY (p) 3x2,5mm2.  

f) instalacja odgromowa
Drut stalowy ocynkowany FeZn  ∅ 8mm. Połączenia zwodów pionowych z 

uziomem wykonać przewodami FeZn 4x30mm poprzez złącza kontrolne. 

6. Charakterystyka energetyczna obiektu :
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych : 
wg technicznych warunków przyłączenia na moc zamówioną w wysokości 16,1kW 
i prąd zabezpieczenia głównego 60A zapewni w pełni zapotrzebowanie mocy dla 
całego obiektu. 
b) właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

- ściany zewnętrzne – pustaki ceramiczne 25cm ocieplone styropianem 12cm
- dach – docieplony wełną mineralną – 20cm 
-  okna  drewniane  lub  PCV uchylno-rozwieralne  wg technologii  wybranej 

firmy o współczynniku przenikania ciepła dla okna U=1,6W/m2K , a dla 
szyb y U=1,1 W/m2K ( U max<2,6W/m2K ) 

- drzwi – współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych U max< 
2,6). 

c) Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  budowlane   i  instalacyjne.  spełniają 
warunki  techniczne  dotyczące  współczynników  przenikania  ciepła  dla 
przegród zewnętrznych.

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko :
a) zapotrzebowanie wody – istniejące przyłącze wodociagowe
   odprowadzenie ścieków – do zbiornika na ścieki
b) prowadzana działalność nie będzie powodować zanieczyszczeń gazowych, 

ani zapachów 
c) powstające odpady – będą wywożone na skład śmieci miejskich, wcześniej 

segregowane do odpowiednich pojemników.
d)  obiekt  nie  będzie  wpływać  negatywnie  na  istniejący  drzewostan, 

powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. 

8. Informacja BIOZ.

1.Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane art. 20 pkt 1b
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy ( t, jednolity Dz. U. z 1998 Nr 21  
poz. 94 z późniejszymi zmianami )



- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym ( dz. U.Nr 122 poz. 1321 z 
późn. Zmianami)
-  Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002r  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  plany  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz 
szczegółowego zakresu  rodzajów robót  budowlanych ,  stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U .Nr 151 poz. 1256)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r  w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
( Dz. U. Nr 62 poz. 285 )
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r  w 
sprawie  rodzajów  prac  wymagających  szczególnej  sprawności  psychofizycznej 
( Dz. U. nr 62 poz. 287)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28  maja  1996r  w 
sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288)
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  29  maja  1996r  w 
sprawie  uprawnień  rzeczoznawców  do  spraw  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  , 
zasad  opiniowania  projektów  budowlanych  ,  w  których  przewiduje  się 
pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków komisji kwalifikacyjnej do 
Oceny Kandydatów Rzeczoznawców ( Dz. U. Nr 62 poz. 290)
-  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  maja  1996r  w  sprawie 
profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz. U. Nr 60 poz. 278)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 
844 z późn. Zm. )
-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001r  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń 
technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( dz. U. Nr 118 poz. 
1263)
-  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  16  lipca  2002  w  sprawie  rodzajów 
urządzeń technicznych podległych dozorowi technicznemu (  Dz. U. nr  120 poz. 
1021 ) 
_  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 9 dz. U. 
Nr 47 poz. 4010
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 9 dz. U. 
Nr 47 0poz. 401)
-  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r  w  sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 11260 

2. Zakres robót 



- roboty ziemne
- roboty izolacyjne
- prace fundamentowe
- roboty murarskie
- prace instalacyjno-sanitrane
- prace instalacyjno-elektryczne
- roboty ciesielskie
- roboty dekarskie
- prace ociepleniowe
- prace wykończeniowe
- pozostałe robot towarzyszące

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE 
ZAGROŻENIE 
Nie stwierdzono. Ewentualne zagrożenia określi wykonawca na placu budowy

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODACZAS REALIZACJI ROBÓT 
Rodzaje zagrożeń;
- roboty na wysokości
- praca na rusztowaniu
- roboty ziemne
Czas występowania zagrożeń określi wykonawca robót

3. Instruktaż pracowników
a) pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami : kwalifikacje – uprawnienia, 
badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym 
działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne, kontrolne
b) kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP 
podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed 
zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:
- określa zasady w przypadku wystąpienia zagrożeń
- wstrzymanie pracy
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia
- zabezpieczenie miejsca zagrożenia
- ewentualne usunięcie zagrożenia
c) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy , rodzaju robót, 
pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej. Szczegółowe wskazanie 
środków technicznych i organizacyjnych mających zapobiec niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót , powinno być ujęte w sporządzonym przez 
kierownika budowy „ Planie BIOZ”
 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem ;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005r w 
sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu 



wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego 
użytkowania takich wyrobów.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 
Nr 47/2003 poz. 401)

4. Środki zapobiegające niebezpieczeństwom 
- strefa robót powinna być niedostępna dla osób postronnych – wydzielenie 
barierkami , taśmami ochronnymi , oznaczenie tablicami ostrzegawczymi 
- rusztowanie powinno być ustawione przez osoby wykwalifikowane – posiadające 
odpowiednie uprawnienia, ustawione zgodnie z instrukcją montażu, powinno być 
kompletne i podlegać regularnej okresowej kontroli
- odebrane i dopuszczone do użytkowania rusztowania powinno być potwierdzone 
stosownym protokołem sporządzonym przez kierownika budowy
- przejścia i powierzchnie służące komunikacji należy utrzymywać w należytym 
porządku w celu umożliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek awarii , pożaru i 
innych zagrożeń.
- podczas prac na dachu należy poruszać się w szelkach oraz dodatkowym 
osprzętem w celu wyeliminowania możliwości upadku z wysokości
- należy zapewnić dobry stan oraz prawidłowe przechowywanie i przenoszenie 
narzędzi
- wszystkie stosowne materiały powinny posiadać atesty , stosowanie ich powinno 
odbywać się zgodnie z instrukcjami producenta
- przed rozpoczęciem robót wyznaczyć strefy niebezpieczne m, przejścia i dojścia i 
odpowiedni je oznakować
- wykorzystywać urządzenia sprawne oraz takie , które określa się jako podlegające 
dozorowi technicznemu
- wykorzystywać rusztowania atestowane i montować je zgodnie z instrukcją
- wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej
- na budowie urządzić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez przeszkolonego 
pracownika
- zapewnić należyty dozór techniczny
- wszelkie prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, normami i 
sztuka budowlaną. Dopuszcza się stosowanie materiałów oraz technologii 
zamiennych gwarantujące założone w projekcie parametry
- każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i nanieść 
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno- budowlanym znajdującym si ę 
na budowie
- roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej
- wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani SA są przestrzegania 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 
z 2002r z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeni Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r ( Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r z 



późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy .
- w realizacji należy stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, aprobaty 
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej 
- do materiałów niebezpiecznych występujących na budowie w przewidzianym 
procesie budowlanym należy zaliczyć zastawy farb i środków drewnopodobnych 
oraz wszystkie specyfiki i masy plastyczne stosowane w technologii tynków 
akrylowych

Uwagi końcowe , zalecenia wykonawcze
- wszystkie prace konstrukcyjne wykonywać pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie – uprawnienia budowlane
- prace zanikowe muszą podlegać odbiorowi kierownika budowy
- beton używany do konstrukcji powinien posiadać deklaracje zgodności
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Zestawienie pomieszczeń
Nazwa Pow. użytkowa

parter
magazyn 18.2 m²
magazyn sprz.sanit. 2.4 m²
magazynek 1.2 m²
pom.sanitarne 1 12.5 m²
pom.sanitarne 2 12.5 m²
przedsionek 1.5 m²
przedsionek 1 2.9 m²
przedsionek 2 2.9 m²
szatnia 1 20.5 m²
szatnia 2 20.5 m²
szatnia sędziów 13.3 m²
wc 7.3 m²
wc 1 1.7 m²
wc 2 1.7 m²
wc dla niepełnosprawnych 5.6 m²
wc sędziów 1.3 m²
wiatrołap 1.9 m²
parter 128.1 m²
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 OPIS  TECHNICZNY

Branża Sanitarna- instalacje wewnętrzne 

1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA

    - zlecenie  Inwestora
    - inwentaryzacja  budowlana
    - mapa sytuacyjno-wysokościowa  
    - wizja w terenie
    - obowiązujące  normy i przepisy

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA

 
    Opracowanie  obejmuje  Projekt Budowlany instalacji sanitarnych : 
wodociągowej , kanalizacji sanitarnej , instalacji c.o. i wentylacji  dla 
projektowanego   budynku  zaplecza  boiska sportowego w Domaszkowie 
działka nr 842
Odprowadzenie ścieków sanitarnych   przewidziano do istniejącego osadnika 
przez projektowane przyłacze  . Zasilanie w wodę z istniejącego wodociągu o 
średnicy 40 mm. Zasilanie  budynku w ciepło przez grzejniki elektryczne.

3. Projektowana instalacja grzewcza

Dla projektowanego  budynku przewidziano montaż  grzejników elektrycznych 
Wyposażonych w zawory regulacyjne temperatury.
Grzejniki umieścić zgodnie z rzutem budynku przy ścianach zewnętrznych.

4.  Charakterystyka ekologiczna budynku 

Budynek zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych , sprawdzonych 
w uzytkowaniu  pod względem ekologicznym.  Brak emisji  zanieczyszczeń do 
atmosfery przy  grzejnikach elektrycznych.
Zapotrzebowanie wody                  Q=1,15 m3/dobę 
Odprowadzenie ścieków                Q=1,15 m3/dobę
Zrzut ścieków przewidziano do osadnika bezodpływowego  ,  zaopatrzenie w 
wodę z istniejącego wodociągu miejskiego.

5.  PROJEKTOWANA  INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA

       Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z istniejącego wodociągu 
o średnicy 40 mm przez projektowane przyłącze wodociągowe. 
W  celu  indywidualnego  rozliczenia  użytkownika  budynku  ze  zużytej  wody 
należy zamontować  wodomierz skrzydełkowy   umieszczony  w pomieszczeniu 
WC  o średnicy 20mm. 
Główne poziomy rozprowadzające prowadzić w bruzdach podłogowych i pod 
stropem parteru .



Wszystkie pozostałe przewody wodociągowe prowadzić przy ścianie  – ciepłą 
wodę i zimną izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej.
Całość instalacji  wody ciepłej i zimnej  /piony i podejścia do urządzeń/ wykonać 
z rur z tworzywa PP3  lub z rur miedzianych .
Montaż poziomów i  pionów wodnych sugeruje się  przeprowadzić przed  lub 
równolegle   z   montowaniem   pionów   kanalizacyjnych.  Pozwala   to   na 
uzyskanie   minimalnej   ilości   obejść.  Przewody  wodociągowe  prowadzić 
równolegle do płaszczyzny ścian. 
Przy urządzeniach sanitarnych  zamontować  zawory  odcinające  . 
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany   należy osadzić tuleje,   które 
po  montażu  wypełnić  materiałem  plastycznym. 
Armaturę odcinającą wykonać zgodnie z projektem. 
Dla przygotowania cwu przewidziano dwa podgrzewacze wody pojemnościowe 
zasilane elektrycznie.
Po  wykonaniu  instalacji  przeprowadzić  próbę  szczelności  –  przed 
zatynkowaniem bruzd.

6.  PROJEKTOWANA  KANALIZACJA  SANITARNA WEWNĘTRZNA

      Odprowadzenie  ścieków   przewidziano do istniejącego osadnika przez 
projektowany  przykanalik sanitarny.
Główne poziomy kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV  160  i    110 mm. 
Spadki poszczególnych  kanałów naniesiono na rzucie przyziemia i rozwinięciu.
Wszystkie   piony  i  połączenia  z  przyborami  wykonać z rur i kształtek  PCW. 
Piony zakończyć rurami wywiewnymi o średnicy  160 i 100 mm oraz zaworami 
odpowietrzającymi  DURGO.  Rury  wywiewne  wyprowadzić  nad  dach.  Na 
pionach stosować rewizje PCV o średnicy  110 , 75 mm.
W miejscach przejść przewodów przez ściany fundamentowe stosować rury 
ochronne, wypełnić materiałem plastycznym. 
We wszystkich zbiorowych toaletach zamontować wpusty ściekowe PCV oraz 
zawory ze złączką do węża .

7. PROJEKTOWANA  WENTYLACJA   

Wywiew  powietrza z pomieszczeń  przewidziano przez wywietrzaki dachowe 
z wbudowanymi wentylatorami  dachowymi DAs 160 mm. 
Przewidziano wywietrzaki typu WZs/Wzk315 mm na podstawie dachowej B.
Wywiew z pomieszczeń WC  realizowany będzie przez  wentylator kanałowy 
DECOR 300.
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OPIS TECHNICZNY
przyłącza sanitarne 

 
1. Dane ogólne  :  

Inwestor:  Gmina Międzylesie ul. Wolności 
Inwestycja : przyłącza sanitarne dla budynku zaplecza sportowego 
                    Domaszków dz. 842 

           2. ISTNIEJĄCE SIECI

            Projektowane przyłącze  wody  zasilane będzie z  istniejącego wodociągu 
            o średnicy  40 mm   biegnącego na  posesji Inwestora .
            Projektowany  przykanalik  sanitarny  należy włączyć do istniejącego 
            osadnika bezodpływowego zlokalizowanego na działce Inwestora.
             Projektowany przykanalik  deszczowy włączyć do istniejącej studzienki 

  deszczowej na działce Inwestora.
            

3. WŁĄCZENIE  ,  ŚREDNICE  ,  MATERIAŁ 

3.1.WODOCIĄG
Zgodnie  z  warunkami  technicznymi  projektowane  przyłacze  dla  budynku 
zaplecza  na działce nr 842 włączyć do istniejącego wodociągu  o średnicy 40 
mm .Włączenie przyłacza do istniejącej  sieci wykonać za pomocą nawiertki z 
odcięciem lub trójnika  .
Za punktem włączenia   zamontować zasuwę do przyłączy domowych z PE 
DN 40 ze skrzynką uliczną i przedłużeniem wrzeciona.
Projektowane  przyłącze od punktu  włączenia do projektowanego budynku 
wykonać  z  rur  PE  φ 40 ciśn. 10 atm  Do budowy przyłącza wykorzystać 
fabryczne   kształtki   PE   .  Przejścia  ze  stali  na  PE i   odwrotnie   należy 
wykonać za pomocą złączek przejściowych PE/stal . 
Do  pomiaru  zużycia  wody  w projektowanym budynku w pomieszczeniu 
gospodarczym na poziomie parteru zainstalować  wodomierz  skrzydełkowy 
φ15  mm.   Wodomierz   odciąć   zaworami.  Za  wodomierzem  zamontować 
zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA .  Należy zapewnić łatwy dostęp dla 
odczytu  wodomierza  i  kontroli  zaworu  antyskażeniowego  lub  usunięcia 
ewentualnej  awarii.  Wodomierz  zamocować  na  konsoli  montażowej  dla 
wodomierzy.
W  pomieszczeniu  ,  którym  zainstalowany  będzie  wodomierz  zamontować 
wpust podłogowy PCV – podłączyć do projektowanej kanalizacji .

3.2. KANALIZACJA  SANITARNA  i DESZCZOWA 
Projektowany   przykanalik   sanitarny   należy   włączyć   do  istniejącego 
osadnika bezodpływowego na posesji Inwestora.



Przykanalik sanitarny  wykonać  z  rur  PCV  do  kanalizacji zewnętrznej o  
średnicy  φ160 mm. Na przykanaliku zamontować  studzienki pośrednie SP   z 
tworzywa  o średnicy 315 mm lub  o średnicy 415 mm .
Przykanalik deszczowy   wykonać  z  rur  PCV  do  kanalizacji zewnętrznej o 
średnicy  φ160 mm. Na przykanaliku zamontować  studzienki pośrednie SP   z 
tworzywa  o średnicy 315 mm lub  o średnicy 415 mm .

4.  UKŁADANIE  RUR

4.1.WODOCIĄG
Przewody  układać  na  głębokości  1,5 m od powierzchni terenu  w  wykopie  
o  dnie   wyrównanym i ubitym zasypką piaskową gr.10  cm. Przewody należy 
zabezpieczyć obsypką piaskową ubijaną warstwami do wysokości 20 cm nad 
wierzch rury.
Na   wysokości   40   cm   nad  wodociągiem  ułożyć  taśmę  ostrzegawczą 
niebieską  z wtopionym drutem drutem ostrzegawczym miedzianym DY 1,5 
mm2 połączonym z elementami metalowymi. 

4.2. KANALIZACJA  SANITARNA i DESZCZOWA 
Przewody  układać  na  głębokości  i ze spadkiem podanym na załączonym 
profilu  i planie zagospodarowania  terenu ,  w wykopie o dnie wyrównanym i  
ubitym zasypką  piaskową  gr.10  cm.  Przewody  należy  zasypać nasypką 
ubijaną warstwami o gr.15 cm nad wierzch rury.

5. ISTNIEJĄCE  UZBROJENIE - KOLIZJE 

Na  trasie  projektowanych  przyłączy nie występują sieci podziemne.

      6. UWAGI   OGÓLNE 
- Wodociąg    należy  poddać  próbie  szczelności  na  ciśnienie   1,0 MPa .
- Sieć kanalizacyjną należy poddać próbie szczelności 
- Rury  i  armatura użyte do budowy sieci muszą posiadać atest i   specyfikację   
  dostawy , muszą być zgodne z normą ISO
- W  miejscach  przejść  dla  pieszych  w trakcie robót ziemnych   należy 
  zainstalować kładki z   barierkami
- Sieci  przed zasypaniem należy zgłosić do ZWiK celem odbioru technicznego  
  oraz do jednostki wykonawstwa    geodezyjnego celem  zinwentaryzowania.
- Włączenie do istniejących sieci  zlecić ZWiK 

                                                                 Opracował:
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