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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest „Budowa Hali Sportowej i Łącznika przy szkole wraz z 
przebudową istniejącej infrastruktury” w Przywidzu, dz. nr 208/1, 208/2, 209/1. W zakres 
opracowania wchodzą rozwiązania dotyczące: 
- przebudowy wodociągu kolidującego z projektowanym budynkiem 
- doprowadzenia wody do budynku hali,  
- odprowadzenia ścieków sanitarnych,  
- odprowadzenia oraz zagospodarowania wód opadowych z projektowanej inwestycji.  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano w oparciu o: 
1) Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr GK.I 7026.21.2013, 
wydane przez Urząd Gminy w Przywidzu 
2) Warunki techniczne dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej nr GK.I 7025.21.2013, 
wydane przez Urząd Gminy w Przywidzu 
3) Projekt układu drogowego z sierpnia 2013 r. 
 
3. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 

Zespół Szkół w Przywidzu zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Szkolną i Gdańską. Istniejący 
obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz pomieszczenie sali gimnastycznej.  
W wyniku rozbudowy od strony północnej, do istniejącego budynku zostanie dobudowana 
hala sportowa oraz hol łączący projektowany obiekt z istniejącym.  
Budynek hali sportowej będzie posiadał trzy kondygnacje nadziemne i będzie 
niepodpiwniczony. Ze względu na wysokość będzie kwalifikowany jako niski.  
 
4. SIECI ISTNIEJĄCE 

Obecnie przez działki projektowanej inwestycji przebiegają następujące sieci sanitarne (dane 
na podstawie mapy geodezyjnej) oraz informacji otrzymanych od Inwestora: 

• wodociąg Dn100 

• kanalizacja sanitarna φ160 – przyłącze do istniejącego budynku mieszkalnego 

• kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z istniejącego budynku szkoły 
oraz terenów przyległych 

• napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia  

• sieć telekomunikacyjna 
 
5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 
 
5.1 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłącze dla hali sportowej. 
 
Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowę wodociągu 
azbestocementowego kolidującego z projektowanym budynkiem. Przebudowa obejmuje 
odcinek pomiędzy punktami oznaczonymi na mapie jako Wx1 i Wx2. Przebudowywany 
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wodociąg będzie jednocześnie źródłem wody dla hali sportowej – w punkcie W2 

zaprojektowano odgałęzienie φ75PE do nowego budynku. Przyłącze zakończone będzie 
zestawem wodomierzowym wraz z zaworem antyskażeniowym. Lokalizację wodomierza 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania.   
Średnicę przebudowywanego wodociągu (z informacji otrzymanych od Inwestora Dn100 
azb.-cem.) należy zweryfikować na etapie  budowy. 
 
5.1 Zewnętrzna ochrona p.poż. 
 

Do zewnętrznego gaszenia pożaru będą służyć dwa hydranty nadziemne φ80, 
zaprojektowane na przebudowywanym odcinku sieci wodociągowej w punktach: W4 i W7. 
Lokalizacja hydrantów wynika z wytycznych rzeczoznawcy p.poż.  
 
5.3. Kanalizacja sanitarna. 
 
Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy wskazują na odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do studni zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy Szkolnej, na działce 205/2. 
Takie rozwiązanie wiązałoby się z koniecznością wykonania kosztownego przejścia sieci 
sanitarnej pod jezdnią.  
Jednocześnie na działce szkoły (nr 208/2) znajduje się studnia sanitarna Si obsługująca 
obecnie budynek mieszkalny przeznaczony do rozbiórki. Zgodnie z ustaleniami planuje się 
wykorzystanie istniejącej studni Si jako odbiornika ścieków sanitarnych powstających w 

budynku hali sportowej. Ścieki z budynku będą odprowadzane przykanalikiem φ160 PVC.  
 
5.4. Kanalizacja deszczowa. 
 
Wody opadowe z terenów projektowanej inwestycji będą odprowadzane grawitacyjnie do 

istniejącej studni Dx znajdującej się na kolektorze deszczowym φ450 biegnącym wzdłuż ulicy 
Gdańskiej.  
 
Odzysk wody deszczowej. 
Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano system odzysku wód opadowych z dachów 
hali i wykorzystanie ich do spłukiwania toalet w projektowanym budynku a docelowo także 
w istniejącej części szkoły.  
Wody deszczowe z dachów będą odprowadzane niezależnym systemem rurociągów i 
kierowane do dwóch podziemnych zbiorników magazynowych o łącznej poj. ok. 60 m3 
znajdujących się w sąsiedztwie hali. W zbiornikach przewiduje się instalację zespołu dwóch 
pomp przetłaczających wodę deszczową do centrali deszczowej znajdującej się w 
pomieszczeniu przyłącza wody zlokalizowanego na poziomie parteru hali.  
Na dopływie przed zbiornikami magazynowymi zaprojektowano studnię D11, w której 
zainstalowany będzie filtr zanieczyszczeń. Zbiorniki będą wyposażone w przelew awaryjny 
do studni D10, w której planuje się montaż zasuwy burzowej z klapą zwrotną. Szczegółowe 
rozwiązania systemu odzysku wody deszczowej przedstawione będą w projekcie instalacji 
wewnętrznych. 
 
Odprowadzenie wód z ciagów pieszych, projektowanych miejsc postojowych. 
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Wody z placu przed głównym wejściem do hali oraz ciągów pieszych od strony ulicy 
Gdańskiej będą odprowadzane do sieci deszczowej przez wpusty Wp oraz odwodnienia 
liniowe OL.  
Projektowane w północno-wschodniej części działki nowe miejsca postojowe, wg projektu 
drogowego będą wyposażone w nawierzchnię o konstrukcji ażurowej umożliwiającej 
infiltrację wód opadowych bezpośrednio do gruntu. Wzdłuż miejsc postojowych przewiduje 
się wykonanie drenażu. Wody z drenażu pod miejscami parkingowymi będą spływały do 
istniejącej studni Di. 
 
Drenaż opaskowy. 
 
Infiltrujące wody opadowe oraz wody gruntowe pochodzące z lokalnych sączeń 
międzywarstwowych mogą gromadzić się bezpośrednio w rejonie ścian fundamentowych. 
Należy przewidzieć skuteczny sposób odprowadzenia tych wód. W tym celu zaprojektowano 
drenaż opaskowy wokół fundamentów projektowanej hali. Odpływ z drenażu przewiduje się 
do studni D4 oraz D9. 
 
6. WYTYCZNE MATERIAŁOWE. 
 
wodociąg  
-rury PE (SDR13.6) na PN 1.0 MPa np. prod. Pipe Life 
-zasuwy z miękkim doszczelnieniem np. prod. Hawle  

-hydranty nadziemne φ80  
-wodomierz dystrybucyjny, Qn=10m3/h,  Dn40, klasa C 
-zwrotny zawór antyskażeniowy typu EA 
 
kanalizacja sanitarna 
-rury kanalizacyjne PVC klasy „S” lite łączone na uszczelki 

-studnie włazowe sieć → prefabrykowane kręgi betonowe φ1200 z betonu 
wibroprasowanego klasy B45, wodoszczelnego W8, część denna monolityczna ustawiona na 
20cm podsypce piaskowej, włazy żeliwne kl. min. B125 z uszczelką gumową i zatrzaskiem 
Parametry studni przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
 
kanalizacja deszczowa 
- rury kanalizacyjne PVC klasy „S” lite łączone na uszczelki Sewer Lock 

- studnie włazowe → kręgi betonowe φ1200  

- wpusty → rury betonowe φ500 z wpustami żeliwnymi kl. B125 

- odwodnienia liniowe → korytka z polimerobetonu z rusztem żeliwnym kl. B125 ze 
skrzynkami odpływowymi z osadnikami 

- odcinek Dx – D1 → rury kamionkowe przeciskowe np. CreaDig Keramo  
 

zbiorniki magazynowe wody deszczowej  
 

- 2 zbiorniki z rury strukturalnej PEHD o średnicy Dw/Dz = 2200/2500 mm L = 8450mm 

- zbiorniki wyposażone w kominy φ800 z włazami żeliwnymi B125 
 

drenaż opaskowy: 
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- drenaż → rury φ160PVC- U z filtrem syntetycznym 

- studnie rewizyjne →  studzienki niewłazowe osadnikowe φ315  
 
7. WYTYCZNE WYKONAWCZE. 
 
Jak wynika z dokumentacji geologicznej rurociągi układane będą w gruntach zaliczanych do 
warstw geotechnicznych Ib, IIa i IIb. Warstwa Ib to namuły gliniaste, namuły piaszczyste, 
miękkoplastyczne i plastyczne; stopień plastyczności IL

(n) = 0.38 
Warstwa IIa to gliny piaszczyste, piaski gliniaste miękkoplastyczne; stopień plastyczności IL

(n) 
= 0.53 Warstwa IIb to gliny piaszczyste zwięzłe, gliny piaszczyste i piaski gliniaste plastyczne i 
twardoplastyczne; stopień plastyczności IL

(n) = 0.37 
Poziom wód gruntowych waha się w postaci sączeń od 0.80÷ 4.60 m od poziomu 
istniejącego terenu. W dwóch miejscach nawiercono wodę, która stabilizuje się na 
głębokości od 1,0 do 2,6m. Przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych 
szalowanych. 
Ze względu na fakt, że projektowane sieci układane będą w rejonie występowania sączeń 
wód gruntowych, na czas ich montażu może być konieczne wykonanie odwodnienia 
wykopu. Sugeruje się zastosowanie metody odwodnienia za pomocą igłofiltrów. 
W zależności od własności nośnych gruntów zastosować odpowiednią metodę układania 
rurociągów.  
Szczegół układania rurociągów w gruntach nienośnych przedstawiono w części rysunkowej 
opracowania. 
Wszystkie prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod układane rurociągi wykonywać 
pod nadzorem uprawnionego geologa. 
 
7.1 Wodociąg 
 
Wodociąg i przyłącza wykonać z rur PE łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe lub 
doczołowe. Po ułożeniu wodociągu oraz po pozytywnym przeprowadzeniu prób 
ciśnieniowych wykonać obsypkę  
z piasku sięgającą po zagęszczeniu 30 cm nad wierzch rury. W trakcie wykonywania obsypki 
na wys.20 cm nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru biało-niebieskiego z 
zatopioną wkładką metalową. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. 
Zgodnie z PN-81/B-10725 wartość ciśnienia próbnego wynosi pp = 1.5 pr lecz nie mniej niż 
1.0 MPa. 
Po pozytywnych wynikach próby wodociąg należy przepłukać i zdezynfekować. 
Zasuwy i hydranty trwale oznakować tabliczkami znamionowymi. 
Wodomierz główny wraz z zaworem antyskażeniowym zamontować w pomieszczeniu 
technicznym na parterze hali. Szczegół lokalizacji wodomierza na przyłączu przedstawiono w 
części rysunkowej opracowania. 
 
7.2 Kanalizacja sanitarna, deszczowa, drenaż. 
 
Wykopy pod projektowane sieci wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach zbliżeń i 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym – ręcznie. Przewiduje się układanie 
rurociągów w wykopach wąskoprzestrzennych, szalowanych. 
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Rurociągi w wykopach układać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rurociągi układać na 
20 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiału wykonać obsypkę sięgającą 30 cm nad 
wierzchołek rury. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Wskaźnik 
zagęszczenia wynosić musi 95% zmodyfikowanej wartości Proctora (pod jezdniami 97%).  
W zależności od własności nośnych gruntów zastosować odpowiednią metodę układania 
rurociągów. Szczegół układania rurociągów w gruntach nienośnych przedstawiono w części 
rysunkowej opracowania. 
Studnie wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu wibroprasowanego 
klasy B45, wodoszczelnego W8 o średnicach podanych w części rysunkowej opracowania.  
Studnie winny spełniać wymagania norm PN-B-10729 i PN EN 476. Kręgi wyposażone w 
fabrycznie montowane żeliwne stopnie złazowe. 
Przejścia rur PVC przez ściany tych studni prowadzić w fabrycznych tulejach ochronnych a 

kaskady wykonać trójnikiem skośnym 45°. 
Włączenie projektowanych sieci kanalizacyjnych do istniejących studni odbiorczych wykonać 
po określeniu ich dokładnych parametrów geodezyjnych. W terenach nieutwardzonych 
włazy obetonować w promieniu 1.0 m, grubość warstwy 15 cm. 
Przejście kanalizacji deszczowej pod jezdnią ul. Gdańskiej (odcinek Dx ÷ D1) wykonać z 
zastosowaniem technologii bez naruszania konstrukcji jezdni (zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku).  
Zbiorniki magazynowe wody deszczowej posadowić na podsypce o grubości min. 25cm 

zagęszczonej do wartości ls≥0,98. Roboty związane z realizacją zbiornika wykonywane mogą 
być wyłącznie w wykopie o skarpach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem lub 
skarpach nachylonych pod bezpiecznym kątem (1 : 1.5 lub Φ/1.5). 
W trakcie prowadzenia robót wykop powinien być odwodniony, a poziom wody gruntowej 
należy stale utrzymywać nie wyższy niż 0.5 m poniżej dna wykopu. Grunt obsypki (tylko 
dobrze zagęszczany grunt sypki) układać należy warstwami 15 -20 cm i zagęszczać do 
odpowiedniego wskaźnika Is. W strefie podparcia (strefa ograniczona kątem 90°) grunt 
należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, w pozostałej części obsypki (do wysokości 0.5 m 
ponad zbiornik) do wskaźnika Is ≥ 0.95. 
Montaż zbiorników wykonywać ściśle z wytycznymi i zaleceniami producenta – firmy Marley.  

 

Rury drenarskie z filtrem z włókna syntetycznego układać na wyrównanej warstwie żwiru o 
grubości 100mm, na poziomie fundamentów budynku.  
Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu 
zakończonego posadowienia drenażu. Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 
do uzyskania grubości warstwy 30 cm z boków rury drenarskiej i 20 cm powyżej wierzchu 
rury drenarskiej. Obsypkę wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został 
przemieszczony.  
Drenaż pod projektowanymi miejscami postojowymi w północno-wschodniej części działki, 
wykonać ściśle z wytycznymi oraz w technologii przedstawionej w projekcie drogowym. 
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II. OBLICZENIA 

1. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY; DOBÓR WODOMIERZA 

Przepływ obliczeniowy wody gospodarczej przy Σqn = 11,52  dm3/s  
 

→ q = 0,698 * (Σ qn)
0,5

 - 0,12 → qobl= 2,45 dm3/s  
 

Przepływ wody ppoż. przy dwóch czynnych hydrantach φ25 → qppoż. = 2 dm3/s 
 
Dla powyższych przepływów dobrano przykładowo wodomierz typu FLOSTAR- M; Dn40 kl. C 
prod. Actartis- Polska o następujących parametrach: 
Qn = 10 m3/h;   Qmax = 20 m3/h  

∆Hgosp = 1,0 m sł.w;  ∆Hppoz = 0,6 m sł.w 
 
2. OBLICZENIA ILOŚCI ŚCIEKÓW SANITARNYCH 
 

Przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej: 

qs = K DUi  
 

ΣDUi = 80,5 

qs = 0.7 5,80  = 6,3 dm3/s 

Przy obliczonym przepływie i spadku 1,5% wypełnienie przykanalika φ160 wynosić będzie 
40%, prędkość przepływu ścieków 1,0m/s. 
 
3. OBLICZENIA ILOŚCI ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH 
 
Obliczeń dokonano przy następujących założeniach: 
I = 172 l/s x ha;  t = 10 min; C=5 Fc =0,62 ha;  φ = 1,0 
 
Ilość wód odprowadzanych do kolektora w ulicy Gdańskiej: 
 

Dachy Fd =  3200 m2 ψ  = 0,9 

Chodniki Fc = 1300 m2 ψ  = 0,8 

Zieleń  Fz = 1600 m2 ψ  = 0,15 
 
Q = 172 x (0,32x0,9 + 0,13x0,8 + 0,16x0,15)x1 = 71,6 l/s 
 
Dla tej ilości wód opadowych przy spadku 1% wypełnienie rurociągu odpływowego Dn300 
będzie wynosiło 63%, prędkość przepływu 1,6 m/s.  
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Ilość wód opadowych z projektowanych miejsc postojowych (nawierzchnia ażurowa) – 
infiltracja do gruntu (drenaż): 
 
Nawierzchnia ażurowa: 
płyta meba, ekokrata 

Fp =  460 m2 ψ  = 0,4 

Zieleń  Fz = 250 m2 ψ  = 0,15 

Jezdnia – kostka brukowa Fj = 120 m2 ψ  = 0,8 
 
Q = 172 x (0,046x0,4 + 0,025x0,15 + 0,012x0,8)x1 = 5,5 l/s 
 
 
 
 
 
 

    Opracowanie: 
 

         mgr inż Paweł Pyzdrowski 
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III. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 
załącznika  

Treść załącznika 

1. Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
nr GK.I 7026.21.2013, wydane przez Urząd Gminy w Przywidzu 

2. Warunki techniczne dotyczące przyłączenia do sieci wodociągowej 
nr GK.I 7025.21.2013, wydane przez Urząd Gminy w Przywidzu 

3. 
 

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dn. 09.09.2013 
wydane przez Urząd Gminy w Przywidzu 

4. 
 

Uzgodnienie sieci i przyłączy sanitarnych – wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej , deszczowej przez Urząd Gminy w Przywidzu.  

5. 
 

Zezwolenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku na przejście pod drogą 
nr221 przyłącza kanalizacji deszczowej. 



   
 

 
  

  10 

 



   
 

 
  

  11 

 
 

 

             



   
 

 
  

  12 

 



   
 

 
  

  13 

 



   
 

 
  

  14 

 
 
 
 



   
 

 
  

  15 

 
 
 
 



   
 

 
  

  16 

 
 
 
 



   
 

 
  

  17 

 
 
 
 



   
 

 
  

  18 

 


