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                        OŚWIADCZENIE 
 
 
 

          Stosownie do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (dz.U. Nr 207, 
poz. 2016 z 2003 r.) oświadczam, że projekt budowlany instalacji nawadniającej boiska na 
działce nr ewid. gr. 257 i 256 obręb Miedzierza, gm. Smyków wykonany dla inwestora: Gmina 
Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celów, którym ma 
służyć . 
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  
 

INWESTOR:  Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków, 
OBIEKT:   Instalacja nawadniająca boiska  
ADRES OBIEKTU :  Miedzierza, dz. nr ewid. gr. 257 i 256 obręb Miedzierza,  

gm. Smyków  
 

 
  1.    Podstawa opracowania. 

 

Podstawę opracowania  stanowi: 

1. aktualna mapa d. c. projektowych 

2. pomiary w terenie 

3. ustalenia z inwestorem 

 
2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt  budowlany instalacji nawadniającej boisko na działce Inwestora. 
 

3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
a. Wykonano wykop głębokości 1.60 m. i stwierdzono grunt jednorodny, piasek drobny mało 

wilgotny w stanie średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia I/n/ = 0.30.                                                                

Nie stwierdzono w wykopach wody gruntowej, wobec czego powyższe dane pozwalają 

określić, że są to proste warunki gruntowe.  
 

      4.   Strefy położenia działki: 
- I    wiatrowa 

- I    śniegowa 

- II   gruntowa 

- III  klimatyczna 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

Wytyczenie instalacji zewnętrznej w terenie należy zlecić uprawnionemu geodecie. Materiały 

zastosowane do wykonania instalacji  powinny posiadać atesty  i odpowiadać wymogom 

obowiązujących norm. 

Zmiany w projekcie zagospodarowania działki-terenu, wykraczające poza ustalenia decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane przez Urząd jest niedopuszczalne. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlana oraz normami  

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
        
 

  Opracował:   
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O P I S  T E C H N I C Z N Y  
 
I . Podstawa opracowania  
 
1/ mapa sytuacyjno wysokościowa 1: 500  
2/ pomiary w terenie  
3/ uzgodnienia z inwestorem  
 
II. Zewnętrzna instalacja wodociągowa  
 
 Projektowaną instalację wodociągową Lc =75,47 m wykonać przy użyciu rur PE100 SDR 17 (PN 10) o 
średnicy zewnętrznej 75 mm. 
Włączenie projektowanego przewodu do istniejącej instalacji wodociągowej wykonać wewnątrz budynku (w 
pomieszczeniu kotłowni) przy użyciu kształtek z żeliwa ciągliwego i kształtek przejściowych stal – PE. Na przewodzie 
w miejscu włączenia zamontować w celu zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem projektując: zawór 
antyskażeniowy z możliwością nadzoru klasy EA 271 (ochrona przed płynami kategorii 2)  prod. Danfoss lub 
równoważny.  Dodatkowo przewidziano zawory kulowe, zawór zwrotny, filtr siatkowy, zawór odcinający grzybkowy 
prosty o średnicy dn40 mm.  
W celu zapewnienia wymaganego ciśnienia w instalacji nawadniającej zaprojektowano układ podwyższania ciśnienia 
składający się z pompy typu 40WRe 20/10 P lub równoważnej. Podłączenie pompy należy wykonać zgodnie z rys. nr 
Is3. 
Przewód zasilający połączyć z instalacją nawadniającą za pomocą kształtek gwintowanych żeliwa ciągliwego i kształtek 
przejściowych stal – PE. 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej przyłącze należy przepłukać i zdezynfekować wodnym roztworem 
podchlorynu sodu.  
 
          a) Układanie rur wodociągowych  
Instalacja  wodociągowa została zaprojektowana na działkach 256, 257, obręb 0005 Miedzierza. 
Rurociąg został zaprojektowany z rur PE100 SDR 17 (PN 10) 75 mm L= 75,45 m. 
W gruntach   piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, rurociągi układać  na  gruncie rodzimym. W przypadku 
przegłębienia wykopu, wystąpienia rumoszy, skał, glin rurociągi układać na ubitej podsypce piaskowej grubości 15-20 
cm. 
W przypadku wystąpienia torfu , należy go wybrać do gruntu stałego, a wykop wypełnić ubitym piaskiem. Rurociąg 
układać ze spadkiem i zagłębieniem zgodnym z profilem rurociągu – rys. Is3. 

 
b) Próby, płukanie i dezynfekcja 

Po kompletnym wykonaniu przewodu wodociągowego, należy wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa. 
Po wykonaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej, wodociąg zainwentaryzować przez służbę geodezyjną  
i zasypać. 
Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725. 

 
c) Oznakowanie uzbrojenia 

Trasę wodociągu należy oznakować wykrywalną taśmą lokalizacyjną. 
  

d) Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy stalowe ułożone w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją. Zabezpieczenia przed korozją 
wykonać w następujący sposób: elementy stalowe dokładnie oczyścić z korozji na   oczyszczone   elementy   nałożyć   
podkład   asfaltowy   z   roztworu   asfaltu ponaftowego I W-100 oraz benzyny w stosunku 1:3 na wyschnięty podkład 
nałożyć pierwszą warstwę powłoki asfaltowej, na warstwę powłoki nałożyć welon szklany, na welon szklany nałożyć 
warstwę asfaltu  
                

e) Roboty ziemne 
Pod przewód wodociągowy wykonać wykopy wąsko-przestrzenne z umocnieniem ścian palami lub wypraskami.  
W miejscach trudno dostępnych jak drzewa, znaki osnowy geodezyjnej, słupy linii energetycznych i podobnych, 
wykopy wykonywać ręcznie, jako wykopy wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian wykopów. 
Ziemię z wykopów należy tak odkładać, aby po zasypce wierzchnia warstwa gruntu znalazła się w ponownie w części 
wierzchniej.  
Rurociąg zasypywać co 20 cm z ubijaniem gruntu zagęszczarką.  
Dojścia do zagród podczas robót  ziemnych wykonać  przy  pomocy  mostków  drewnianych  z barierkami  ochronnymi. 
Wykopy  zabezpieczyć  ogrodzeniem, a  na noc  zapewnić odpowiednie oświetlenie.    
Podczas robót  ziemnych  należy  przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
/Dz.U.nr.47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 r./ w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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II. Opis instalacji nawadniającej 
 
Do nawadniania boiska projektuje się system wynurzanych zraszaczy przekładniowo – turbinowych typu np. FALCON 
6504 lub równorzędne w łącznej ilości 35 sztuk, w tym 20 sztuk zraszaczy sektorowych w zakresie 40 – 3600 typu np. 
FALCON 6504 PC lub równorzędne oraz 15 sztuk zraszaczy pełno zakresowych w zakresie 3600  typu np. FALCON 
6504 FC lub równorzędne  wyposażonych w specjalną pokrywę z kauczuku, chroniąca zawodników przed kontuzjami. 
Wszystkie zraszacze typu FALCON 6504 FC/ PC lub równorzędne podzielone zostaną na 7 oddzielnych sekcji 
nawadniających. Poszczególne sekcje nawadniające wyposażone zostaną w zawory elektromagnetyczne typu np. PGA 
150 lub równorzędne. 
Zasilanie w wodę dla poszczególnych sekcji nawadniających wykonane będzie z rur polietylenowych PE ∅ 63 – 32  PN 
10 układanych na głębokości około 30 – 40 cm poniżej powierzchni terenu.  
Główny rurociąg zasilający wykonać należy z rury polietylenowej PE ∅ 75  PN 10 i uzbroić w zasuwę odcinającą DN 
40 oraz w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu zimowego. 
Odwodnienie będzie realizowane w pomieszczeniu kotłowni. 
Wzdłuż sieci prowadzone będą kable sterujące (24 V) jako połączenie każdego zaworu elektromagnetycznego ze 
sterownikiem. 
Procesem sterowania systemu nawadniającego zarządzać będzie systemowy sterownik modularny typu np. ESP ME lub 
równorzędne (7 sekcji) zasilany napięciem sieciowym 230/ 24 V, zamontowany w pomieszczeniu kotłowni do którego 
podłączone zostaną wszystkie zawory elektromagnetyczne oraz czujnik opadu deszczu, zapewniając kontrolę procesu 
nawadniania boiska. 
 
Rurociąg zasilający wykonać należy z rury PE ∅ 75 – PN 10. 
Źródłem wody dla systemu nawadniającego będzie istniejące przyłącze wodociągowe  
o następujących parametrach: 
- wydajność: Q = 12,0 m3/h, 
- ciśnienie: P = 3,0 – 4,0 bara, 
 
Parametry zraszaczy. 
Zraszacze typu np. FALCON 6504 FC/ PC lub równorzędne posiadają następujące parametry pracy: 
- promień zraszania 16,40 m /przy ciśnieniu 3,0 bara na dyszy zraszacza nr 12, 
- wydatek wody 2,31 m3/h, 
- intensywność opadu 20,0 mm/h. 
- wysokość obudowy: 21,6 cm, 
- średnica obudowy: 5,1 cm, 
- wysokość wynurzenia: 10,2 cm, 
- średnica elementu wynurzalnego: 4,00 cm, 
- podłączenie: 1”, 
 
Charakterystyka urządzeń: 
- szczelna i zamknięta obudowa zraszacza, 
- bezgłośna praca, 
- małe zużycie wody pozwalające na mniejsze koszty eksploatacji, 
 
Wszystkie elementy systemu nawadniającego muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez 
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy uprawniającą do stosowania w budownictwie na terenie naszego kraju. 
 
ZASADA PRACY SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO. 

 
Zasada pracy systemu nawadniającego odbywać się będzie w sposób następujący.  
Sterownik odmierzający aktualny czas dnia przekaże zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem impuls elektryczny 
(24 V) na cewkę pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, powodując jego otwarcie. Spowoduje to 
wynurzenie się elementów ruchomych zraszacza oraz uruchomienie części jego obrotowych.  
Po odmierzeniu czasu pracy pierwszego zaworu elektromagnetycznego – sekcji, sterownik automatycznie przekaże 
impuls elektryczny (24 V) na cewkę drugiego zaworu elektromagnetycznego – sekcji itd., aż do uruchomienia 
ostatniego zaworu elektromagnetycznego. Po zakończeniu pracy poszczególnych zraszaczy urządzenia te powrócą do 
swojej macierzystej postaci.  
Rozwiązanie to umożliwiać będzie prowadzenie wszelkich prac konserwacyjnych na boisku. 

 
W przypadku wystąpienia opadu naturalnego wyłącznik deszczowy typu np. RSD BEX lub równorzędny, stosownie do 
obfitości deszczu wstrzyma proces nawadniania. 
 
ZASADY SERWISOWE. 
 
System nawadniający przewidziany jest do eksploatacji w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego też głębokość 
posadowienia rurociągów i urządzeń może wynosić 30 – 40 cm. 
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Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego systemu nawadniającego to znaczy w miesiącu październiku, należy odwodnić 
całą sieć rurociągów podziemnych  przygotowując ją do okresu zimowego.  
W tym celu należy zamknąć główny zawór wody oraz podłączyć sprężarkę do zaworu spustowego i przedmuchać 
sprężonym powietrzem całą sieć podziemną opróżniając ją z wody poprzez dysze poszczególnych urządzeń 
nawadniających, zgodnie z zasadą zraszacz po zraszaczu. 
Kolejnym etapem zabiegu zimowego będzie odłączenie zasilania elektrycznego sterownika. 
 
Wykaz materiałów. 
 

- sterownik ESP ME (7 sekcji)    - kpl. 1  
- czujnik opadu deszczu RSD BEX   - szt. 1  
- zraszacz FALCON 6504 FC    - szt. 15  
- zraszacz FALCON 6504 PC    - szt. 20  
- łącznik zraszacza typu SJ – 12 – 150 - 22  - szt. 35 
- zawór elektromagnetyczny PGA 150   - szt. 7  
- skrzynka VB STD H    - szt. 1  
- skrzynka VB 10 RND    - szt. 7  
- hermetyczne łączniki kablowe DBY   - szt. 20  
- rura PE Ø 63 PN 10     - mb 300 
- rura PE Ø 50 PN 10     - mb 200  
- rura PE Ø 32 PN 10     - mb 100  
- kształtki do rur PE     - kpl. 1  
- kabel YKY 2 x 1,5 mm2    - mb 700  
- zawór odcinający DN 50” z kształtkami  - szt. 2  
- zawór spustowy 1” z kształtkami   - szt. 1  
- materiały dodatk. (rura osłonowa, taśma znacznikowa, itp.)  
 

 
 
       Opracował:  
       mgr inż. Konrad Toczyński  
       Upr. bud. UAN.V. 7342/30/91 
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                       Robi system biuro techniczno - handlowe 
mgr inż. Robert Drzazga 

97-500 Radomsko, ul. Mickiewicza 22a 
tel./fax 44 6835925, kom. 784014019 

NIP 772-101-19-83 mail: drzazgarobert@gmail.com 

 

 

INFORMACJE 

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

             – BRANŻA INSTALACYJNA 
 

Budowy boiska sportowego piłkarskiego o nawierzchni naturalnej  

z nawodnieniem, trybunami, zadaszonymi ławkami, oświetleniem  

i nagłośnieniem, ciągiem komunikacji pieszo-jezdnej  

i przebudową ogrodzenia    

 

INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR:INWESTOR: Gmina Smyków Gmina Smyków Gmina Smyków Gmina Smyków                                            
        26        26        26        26----212 Smyków nr 91212 Smyków nr 91212 Smyków nr 91212 Smyków nr 91    

 
ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU:    

Miedzierza gm. SmykówMiedzierza gm. SmykówMiedzierza gm. SmykówMiedzierza gm. Smyków    
nr ewid. działki 256,257nr ewid. działki 256,257nr ewid. działki 256,257nr ewid. działki 256,257    
obręobręobręobręb 0005 Miedzierzab 0005 Miedzierzab 0005 Miedzierzab 0005 Miedzierza    

 
Opracował: 
 

branża instalacyjna 

mgr inż. Konrad Toczyński nr upr. 7342/30/91 

  
 
 
 
 

 
Radomsko, maj 2015 r. 
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INFORMACJA  
 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie instalacji nawadniającej boiska na działce nr ewid. gr. 257  
i 256 obręb Miedzierza, gm. Smyków 
 
ADRES :  Miedzierza gm. Smyków, nr ewid. działki 256,257, obręb 0005 Miedzierza 
 
INWESTOR:  Gmina Smyków, Smyków 91, 26-212 Smyków 
 
PROJEKTANT :  mgr inż. Konrad Toczyński 
   UAN. IV. 7342/30/91 
 
Spis treści: 
1. Zakres robót i kolejność realizacji. 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót. 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
1. Zakres robót i kolejność realizacji: 
Zakres robót budowlanych został określony w projekcie budowlanym i obejmuje instalację nawadniającą boisko. 
Przewiduje się wykonanie instalacji w następującej kolejności: 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe, 
- próba szczelności i wytrzymałości, 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace wykonywane będą na działkach Inwestora. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie występują elementy zagospodarowania działki 
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. Przewidywane zagrożenia przy realizacji robót 
Brak zagrożeń wynikających z prowadzenia prac. Wykonywane prace uważa się za typowe dla tego rodzaju prac.  
W związku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrożeń nie ma. 
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy winien przeszkolić pracowników w zakresie 
prowadzonych prac oraz bhp. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
Kierownik budowy obowiązany jest zapewnić pracownikom wymagany sprzęt i narzędzia, wskazać drogi 
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrożeń oraz zapoznać  
z procedurami bhp. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni o numerach telefonów alarmowych, środków ochrony 
ppoż. itp. 
Kierownik budowy winien dopilnować, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposażeni w środki ochrony osobistej. 
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
                                                                                                   

 
           Opracował: 

                                                                                                   
mgr inż. Konrad Toczyński 

 
 
 
 
 
 


