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CZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadcz 2e dokumentacja projektu budowlanego
Przebudowa amfiteatru parku zdrojowego
Ustron, W. Parkowa - z@sc wod-kan.
jest kompletna i zost a opracowana zgodnie z obowi4zuJ4cymi

przepisami i

zasadami wiedzy techni znej:

r

• Prawo budowlane )z. U. Nr 89 z 1994 r., Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (tekst
ujednolicony przez owny Urz4d Nadzoru Budowlanego)
■
Ustawa z dnia 27. 3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr. 80 z 20)3 r., poz. 717)
• Rozporz4dzenie
'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 2002 r. poz. 690)
■
Rozporz4dzenie istra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1133) sprawie sporz4dzenia projektu budowlanego
• Ustawy o wyrobac budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U.Nr 92 poz. 881).
• Rozporz4dzenie 14 nistra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegolowego z esu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wyk nania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u2ytk wego (Dz.U.Nr 202 Poz. 2072).
oraz, 2e mo2e slu2y6 cel^wi, dla ktorego zostala sporz4dzona.

cki
mgr ini. Mari2
spr. projektov: • spccialnosci tatu:,iui..i c yjjna
Dz.U.Nr 8 211)75 ^^..^.

IPROJEKT BUDOWLANY
SIECI VEWNfTRZNYCH WOD - KAN.

SPIS TRESCI

OPIS TECIINICZNY

CZ. RYSUNKOWA
Rys. Nr I -

Budyr ek zaplecza sceny - instalacje wod-kan

Rys. Nr 2 -

Inst. 4 rozwini@cie sieci wod-kan.
- kan. w bud. sanitariat6w

- 1:100
- 1:100

OPIS T^CHNICZNY
1.Temat opracowania
Tematem opracowania s4, wewnctr ne instalacje sanitarne dla budynkow modernizowanego
Amfiteatru w parku zdrojowym w stroniu
2.Podstawa opracowania
-umowa i zlecenie inwestora
- rzuty i przekroje budynkow
- wizja lokalna w terenie
-aktualnie obowi4zuj4ce normy i p zepisy
3.Opis rozwiizania
3.1.Ogrzewanie
Obiekty eksploatowane saq okreso o w sezonach wiosennym,letnim i jesiennym.
W wolnostoj4cym budynku sanitar atow the przewiduje sic instalacji ogrzewania.
W pomieszczeniach zaplecza anifit atru dia obslugi uczestnikow imprez i w pomieszczeniach
administracyjnych zainstalowane b A4 grzejniki elektryczne .

3.2.Instalacja wodno -kanalizacy na

/*N

Projektuje sic wczly sanitame dos osowane do przewidywanej ilosci widzow.Urzkdzenia
WC ze sphiczkk zabudowan4 sci ie Baterie umywalkowe z podla[czeniem od dolu.
Instalacja wodociagowa doprowa zona bcdzie do przyborow ruroci4gami prowadzonymi
glbwnie pod stropem pomieszcze".
Ciepla woda uzyskiwana bcdzie z odgrzewaczy elektrycznych zainstalowanych przy
przyborach.
Podliczenia do urz4dzen w bruzd ch sciennych.
Instalacja wykonana bcdzie z rur olipropylenowych lub polietylenowych l4czonych przez
zgrzewanie lub przy pomocy ks ek.
Rury izolowane bcd4 termiczne ol linami z pianki polietylenowej.
Ze wzglcdu na sezonowe u2ywani instalacji przewidziane bcdzie (przy pomocy zaworow
spustowych ) oproznienie instalac i z wody przed sezonem zimowym.
Po wykonaniu instalacje nalezy p ephikac i poddac probie cisnienia na cisnienie 0,9 MPa
Kanalizacja odprowadzaj4ca scie wykonana bcdzie z nu PCV Igczonych na klej i uszczelkc
Rury pod posadzk4 ukladac nap sypce piaskowej o gr. 20 cm a po ulo2eniu obsypac na
wysokosc 20 cm ponad g6rn4, kra cdz rury .
Poziomy nale±y zakonczyc rurami odpowietrzajkcymi wyprowadzonymi nad dach budynku.
Na rurach zabudowac czyszczaki. W posadzkach zabudowane bcd4 kratki sciekowe
umo2liwiaj4ce ich mycie.
Przejscia rur podscianami i w sci nach wykonane bcd4 w rurach ochronnych.
oraz syfony bcdq oprozniane z wody.
Przed sezonem zimowym s

3.3.Wentylacja
Pomieszczenia posiadac b@dq wen lacjg grawitacyjn4 przy pomocy kanal6w
grawitacyjnych wyprowadzonych n d dach z zabudowanymi wywietrzakami
W cz@gci sanitariat6w na wlotach 4 kanal6w wentylacyjnych zainstalowane b@d ft
wentylatory nakratkowe w celu ws omozenia wywiewu sterowane r@cznie lub automatycznie.

4.Uwagi koncowe
Instalacje wykonane powinny byc godnie z projektem oraz aktualnie obowiazujgcymi
normami i przepisami.
Do wykonania nale y uzyc urz4d n i material6w posiadaj4cych aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania w Pol see.

Opracowal

Marian Studencki

