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Niniejszy projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

W S Z E L K I E  P R A W A  Z A S T R Z E ś O N E  



OPIS TECHNICZNY  
Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej do 
projektowanego budynku gospodarczego, zlokalizowanego w miejscowości Smyków, gmina 
Smyków  na działce nr ewidencyjny 206. 
 
1. PODSTAWA  OPRACOWANIA. 

- zlecenie inwestora 
- Decyzja o warunkach zabudowy 
- aktualna mapa przedmiotowego terenu w skali 1: 500 
- przepisy i normy obowiązujące w budownictwie. 
 

2. PROJEKT  INSTALACJI  SANITARNYCH  OBEJMUJE: 
- instalację wewnętrzną wody zimnej  
- instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej 

 
Dla każdej z wyszczególnionych instalacji określono bilans potrzeb poszczególnych mediów. 
Przedstawiono projektowany sposób pokrycia występujących potrzeb w odniesieniu  
do w/w instalacji z uwzględnieniem technologii obiektów (węzłów) i gospodarki czynnikami 
energetycznymi. Ponadto opisano charakterystykę rozwiązań oraz dobrano urządzenia wraz 
z określeniem ich parametrów. 
 
Projekt przyłącza: 

- wodociągowego z sieci rozdzielczej, 
- kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej miejscowości Smyków 

według odrębnego opracowania 
 

3. ZAOPATRZENIE W WOD Ę. 
 Wyposażenie w przybory sanitarne. 

Lp Przybory sanitarne Ilość[szt] 
Zimna woda 
qz [dm3/s] 

Ciepła woda 
qc [dm3/s] 

qn 
[dm3/s] 

1 Umywalka 1 0,07 - 0,07 
2 Zawór ze złączką do węża 1 0,15 - 0,15 

 RAZEM 0,22 
normatywny wypływ z armatury qn = 0,22 
przepływ obliczeniowy wynosi q = (0,682 x 0,220,45) – 0,14 = 0,21[dm3/s]=0,75[m3/h] 
qw = 2 x q = 2 x 0,75 = 1,5 [m3/h]  
Przyjęto wodomierz do zimnej wody JS 2,5 DN –20 mm 
qn = 2,5 [m3/h] 
q max = 5,0 [m3/h] 
Dobrano: 
- wodomierz skrzydełkowy typu JS 2,5 DN 20 
                                               q max = 5,0 m3/h 
                                               q nom = 2,5 m3/h 
- zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA251 DN 20 
- filtr do wody typu Y222 DN 20 
Dobrano wodomierz mieszkaniowy typu JS 2,5 DN –20 mm (PN-92/B-01706). 
 
4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 
Zgodnie z obowiazującymi przepisami prawnymi. Projekt przyłącza wodociągowego 
wg. odrębnego opracowania. 



5. PRZYŁĄCZE  KANALIZACYJNE 
Zgodnie z obowiazującymi przepisami prawnymi. Projekt przyłącza kanalizacyjnego 
wg. odrębnego opracowania. 
 
6. INSTALACJA  WODY  ZIMNEJ 
Instalację wodociągową na potrzeby gospodarcze zaprojektowano z rur PE produkcji np. 
Herz. Obliczenia hydrauliczne instalacji zimnej wody użytkowej wykonano w oparciu  
o parametry techniczne systemu instalacyjnego Herz. 
Parametry pracy instalacji: 
5°C – temperatura wody zimnej 
Przewody prowadzić po ścianach lub w bruzdach przykrytych warstwą chudego betonu, ze 
spadkiem w kierunku przyborów. Rurociąg ułożony w bruździe należy zabezpieczyć przed 
tarciem przez osłonięcie go otuliną “INSOLINE” lub “Thermoflex” gr. 8 mm. W miejscach 
przejścia przewodów przez ściany i stropy powinny być osadzone tuleje ochronne przy tym 
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Rury prowadzone w przegrodach powinny mieć 
swobodę ruchów termicznych, co uzyskuje się stosując materiały izolacyjne o grubości 13 dla 
wody zimnej  wg PN-B-02421. Rurociągi należy prowadzić w odległości 0,5 m od 
przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym i 0,05 m przy skrzyżowaniach. Do 
uszczelnienia gwintów stosować konopie z dodatkiem past uszczelniających. Przy armaturze 
musi występować co najmniej jedno złącze rozbieralne w celu umożliwienia demontażu 
armatury. 
Całą instalację po wykonaniu - ale przed zakryciem bruzdy - należy przepłukać i poddać 
próbie na ciśnienie: p = 0,6 MPa. 
Armaturę mocować do ścian tak, aby nie obciążała swoim ciężarem rurociągu oraz nie 
powodowała wywierania dużych sił na rurociąg przy jego otwieraniu i zamykaniu. 
Mocowania rur do ścian należy wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw 
sztucznych lub stalowych z przekładką elastyczną. 
Przewody należy mocować: 
- piony co 2,0 m, 
- poziomy co 0,6 m. 
 
7. INSTALACJA  KANALIZACJI  WEWN ĘTRZNEJ. 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur i kształtek PCV o średnicach φ50, 
110 i 160mm i spadkach podanych w rys. projektu wg PN-74/c-89200, łączonych na kielich 
metodą wciskową z uszczelkami gumowymi. 
Na półpionie zainstalować rewizję, możliwie najniżej, półpion prowadzić po wierzchu ściany 
lub w bruzdach (w przypadku prowadzenia w bruzdach należy zapewnić izolację powietrzną 
wokół pionu). 
Wysokość zamontowania przyborów sanitarnych: 
- umywalka – 075-0,80m licząc od górnej krawędzi przyboru. 
 
8. ODBIORY  I  UWAGI  KO ŃCOWE. 
Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie z Gminy Smyków na prowadzenie 
robót na sieci wodociągowej. 
Po wykonaniu przyłączy lecz przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego do 
zarządcy sieci oraz wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę. 
Wszystkie prace w zakresie instalacji sanitarnych należy wykonać zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - część II Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe. 



Materiały użyte do wykonania projektowanych instalacji powinny mieć świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zaś materiały stykające się z wodą pitną 
świadectwo dopuszczenia wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 

Wszystkie prace związane z wykonaniem instalacji może wykonać osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z normami obowiązującymi w budownictwie 
oraz wiedzą i sztuką budowlaną, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP i P.Poż. 
 


