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PR JEKT BUDOWLANY
SIECI ZEWNcTRZNYCH WOD.-KAN.

PRZEDMIOT INWESTY I - PRZEBUDOWA AMFITEATRU I PARKU ZDROJOWEGO
W USTRONIU NA DZIEtKACH NR - 217/4; 5029 /2; 218/5;
5030/1; 219 ; 5030/4; 5030/5; 5030/3; 220/ 10; 220/9; 222/6;
222/5
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

PROJEKTANT

USTRON PARK ZDROJOWY
UL. PARKOWA
- MIASTO USTRON

mgr M. CZESLAW WITAWSKI
Nr. uprawnien 370/86/kt

SPRAWDZAJACY

mgr inz . MARIAN STUDENCKI
Nr. uprawnieri 127/92

KATOWICE

CZERWIEC 2006

Katowice, czerwiec

OS1fi/JADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym os'wiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego
Przebudowa amfiteatru parku zdrojowego
Ustron, ul. Parkowa - z@sc wod-kan.
jest kompletna i zo la opracowana zgodnie z obowikzuJ4cymi przepisami i
zasadami wiedzy techni znej:
■

Prawo budowlane z. U. Nr 89 z 1994 r., Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tekst
ujednolicony przez lbwny Urz4d Nadzoru Budowlanego)
■
Ustawa z dnia 27. 3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr. 80 z 2 3 r., poz. 717)
■
Rozporzkdzenie
nistra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technic ych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 20 2 r. poz. 690)
• Rozporz4dzenie
nistra Infrastruktury z dnia 03 .07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1133) sprawie sporzqdzenia projektu budowlanego
• Ustawy o wyrobac budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U.Nr 92 poz. 881).
• Rozporz4dzenie
nistra Infrastruktury z dnia 2 wrzegnia 2004 w sprawie
szczegolowego
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wyk nania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytk wego (Dz.U.Nr 202 Poz. 2072).
oraz, ze mote sluzyc cel)wi, dla ktorego zostala sporz4dzona.

.zrki
mgr in!. Mari
pr. projektow
::1 inn .cryjna
spccjalnos [ instal
Dz.U. Nr 8 2 I''7i r^ J46
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PROJEKT BUDOWLANY
SIECI EWNITRZNYCH WOD - KAN

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

CZOt RYSUNKOW
Rys. Nr. I - Projel

zewnctrznych sieci wod-kan.

1 :500

Rys. Nr. 2 - Profil podlu2ne zewnctrznej sieci wod-kan.

1 : 200

Rys. Nr. 3 - Profil podluzne zewnctrznej sieci kan . sanitarnej

1 : 200

Rys. Nr. 4 - Profil podluzne zewn@trznej sieci kan. deszczowej

1 : 200
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Pan/Pa" Caeslaw Witarisld
ul. R62ana 8

ZASWIADCZENIE
PanIPani

Wlbt0d Czosiaw

jest calonkiem Slas dej Okrcgowej lzby Iniyrierdw
I3udownictwa o numerze ewictencyjnym SLKI ®0W1315103
i posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniojsze zatwiadczenie jest wafne do dnia 31,12.2006 r.

ZA ZGO®P2
Z URYGI
arch.
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24 lutego 1Q92 r
Katowice , dnia .......199....r

9bIazu
40-0::' ATC,7ICE
uL las:ellct ska nr 25
0514259
Nr ewid . 127/92

STifIEROZE NIE PRZYGOTOWANIA ZAW000WEGO
DO PELNIENIA SAM`JDZIEL YCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § ust:1 pkt 1, ust.2 i 8 7
i § 13 ust.1 pktk lit.r 'zporzgdz enia Ministra Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowisk z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji techn cznych w budownictwie ( Dz.U.NT 8,poz.46
z p6#n. zm.(D2.U .4r 69)9 poz. 299) stwierdza sic, 2e:
Obywatel .,MARIAN. S T D E N C K I ..........................
magister iT4e r budovmictwa wodne,o
urodzony dniu

15 siemr.ia 1948 r }w a.c. owie

posiada przygotowenie z wodowe upowa2niajace do wykonywania samodzielnej funkc jji S?T04ektanta . . . . . . . . . . . . . . . . .

0*1

....................................
inzynieryjnej w zakr .i.esieci sanitarn,
stal
...ac;
.:
w sp8cjalnogr iin
.._.
obejmujgcej sieci wodo iqgowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine oraz.
do. instalac.Ji, wodocia ^veych,, kanalizacy jjpych,, gazowych,, ci_eplnych
i wentylacji.
D R N C AS T„ jest upowa2niony do
ObywateI . MARIAN . S T

1/ sporzqdzania projekt6w
i ciepinych,

ieci wodociqgowych, kanalizacyjnych, gazowych

2/ sporzgdzania projekt6w

nstalacji wodociggowvch, kanalizacyjnych,

gazowych, ciepinych i w ntylacji,

3/

w budownictwie jednorod innym, zagrodowym oraz innych budynk6w o kuba
turze do 1000 m3 - do ki erowania, riadzorowania i kontrolowania budowy
i rob6t, kierowania, i ontrolowania wvtwarzania konstrukcyjnvch
oceniania i_ badania stanu technicznego
elementdw instalac,^i or
w zakresie instelacji '., oociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepnych i wentylacji.

Katowice, 11 pa±dziernik 2005 r.
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Pan/Pa

Marian Studencki
ul.Orkana 6c/48
40.553 Katowice

ZA SWIADCZENIE
Pan/Pani

Student ki Marian

jest czionkiem Slaikiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o numer a ewidencyjnym SLK/IS/ 6002/01
i posiada wymagane ibezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczeni jest wane

do dnia 31.12.2006 r.
CZACY RADY

OPIS TECHNICZNY

1.Temat opracowania
Tematem opracowania jest zewnct zna siec wodno-kanalizacyjna dla modernizowanego
Amfiteatru w Parku Zdrojowym w stroniu
2.Podstawa opracowania
-umowa i zlecenie inwestora
-plan sytuacyjno-wysokoiciowy
-projekt architektoniczno-budowl y
-wizja w terenie
-aktualnie obowi4zuJ4ce normy i p}'zepisy
3 Stan istnieJ4cy
Wody deszczowe z dachu amfiteal -u odprowadzane s4 do studni chlonnych a z placow i
dr6g s4 na teren
Budynek zaopatrywany jest w woi z rurociagu DN 400 poprzez przyl4cze DN 40 .Pomiar
wody w studni przed budynkiem
Scieki sanitarne odprowadzane s4 lo osadnika bezodplywowego
4.Opis rozwiqzania
4.1.Wodocizg wody pitnej.
Obiekt zaopatrywany b@dzie w w do poprzez istnieJ4ce przyl4cze DN 40 mm (do wodoci4gu
DN 400).
Projektuje sic wykonanie wymian' ruroci4gu od pierwszej zasuwy odcinaj4cej .
Woda doprowadzona bcdzie do k dego pawilonu oraz do budynku sanitariatow
Obecnie pomiar wody dokonyw ly jest w studni wodomierzowej .Proponuje sic pozostawic
any rur(od krocca przyl4czeniowego do DN 400)
to rozwi4zanie a jedynie dokonac
,armatury odcinaJ4cej i wodomier a oraz zabudowac zaw6r antyska±eniowy.
W studni zabudowac wodomierz S2,5 i zawor antyskazeniowy klasy BA
ontowany zostanie zaw6r odcinaJ4cy.
Na wejiciu do kazdego budynku
PE
SDR 11 PN 10 l4czonych przez zgrzewanie
Wodoci4g wykonany b@dzie z rur
posiadaJ4cych atest do zastosow is do wody pitnej
Rury ukiadane b@d4 na gl@bokoi 1,5 mod terenu.
Rury ukladac na podsypce piasko ej grubosci 20 cm ppoz. Po ulozeniu wykonac obsypkc
20 cm ponad g6rn4 kraw@dz rury .Nad ruroci4giem ulozyc tasmc sygnalizacyjn4
metalizowan4.
Po ulozeniu wodoci4Su a przed asypaniem wykonac probc szczelnoici na cisnienie r6wne
1,5 cisnienia roboczego lecz nie iej niz 0,9 MPa

4.2.Zabezpieczenia p.poz
Projektuje sic zainstalowanie hydr u nadziemnego DN 100 mm na terenie dzialki.
DN 200 mm (znajdujgcym sic za drog4
Podlkczenie hydrantu do wodoci
Ruroci4g wykonany bcdzie z rur PE SDR 11 PN 10 .
dojazdow4 )ruroci4Siem DN 150
Warunki wykonania i odbioru jak dia wodoci4gu wody pitnej.

Drugim zro'dlem zaopatrzenia w WI do do gaszenia pozaru bcdzie projektowany zbiornik
wody deszczowej ,gdzie przewidzi no staly zapas wody na cele p.poz w ilosci 100 m3

4.3 Kanalizacja sanitarna
Scieki z sanitariat6w i innych przy or6w (typowescieki sanitame)odprowadzone zostan4 do
istniej4cej kanalizacji sanitarnej D 400 biegn4cej w ulicy.
Kanalizacja wykonana bcdzie z rur PCV kielichowych l4czonych na klej i uszczelkc
Zalomy trasy i podl4czenia wykon e bcd4 w studniach kanalizacyjnych z PEHD DN 1000.
Rury ukladac na podsypce piasko ej grubosci 20 cm i po ulozeniu obsypac piaskiem 20 cm
ponad g6rn4 krawcdz rury .
4.4.Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa odprowa ac bcdzie wody deszczowe z dachu amfiteatru , dach6w
budynk6w pomocniczych oraz dr g i plac6w.
Ze wzglcdu na zbyt wysoki pozio dna odbiornika kt6rym jest mlyn6wka projektuje sic
zbiornik retencyjny kt6ry jest zar em zbiornikiem wody dla gaszenia pozaru jak tez
elementem dekoracyjnym.
Woda deszczowa pompowana b zie do mlyn6wki przy pomocy 2 pomp zanurzeniowych typ
MS5-54 Z o mocy 5,5 kW zainst owanych w pompowni. Pompy pracowac bcd4
naprzemiennie a w przypadku int sywnych opad6w jednocze§nie.Poziom wody w zbiorniku
poziomu typu MAC-3 wyznaczaj4cymi:
regulowany bcdzie sygnalizator
I.Poziom suchobiegu(blokada pr y pomp)
2.Poziom minimum (wylfczenie
3.Poziom pompa nr 1(wltczenie
4.Poziom pompa nr 2(wlaczenie
5.Poziom alarm
Uklad sterowania realizowal bcd e nastcpuJ4ce funkcje.:
-naprzemiennej pracy pomp
-W przypadku jednoczesnego zal czenia pomp pompy wl4czaJ4 sic z op6znieniem.
-W przypadku duzego naplywu 4cza sic druga pompa
-W przypadku awarii jednej pom wlkcza sic automatyczne druga.
-przy sterowaniu rccznym jest m zliwe spompowanie ponizej poziomu minimum
-po przerwie w dostawie prkdu u ad pamicta nastawienia i the wymaga ponownej regulacji.
Woda pompowana bcdzie do od iornika ruroci4giem DN 200.
Do obliczen pojemnosc zbiornik i wydajnosci pomp przyjcto pojawienie sic deszcz6w
nawalnych .

Ilosc wody opadowej splywa14ce z dach6w i terenu przyleglego szacuje sic na 110 Us

Kanalizacja wykonana bgdzie z rur 'CV kielichowych. Podlatczenia i zalomy trasy wykonane
bcdk w studniach z PEHD DN 100

Opracowal
Marian Studencki

