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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowią: 

 umowa z Inwestorem; 

 wizja lokalna; 

 uzgodnienia z Inwestorem; 

 obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji wody, zewnętrznej i 

wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej i wewnętrznej kanalizacji deszczowej dla 

projektowanego budynku biurowego w Gliwicach przy ul. W. Pola, dz. ewid. 30/1, jedn. ewid.: 

246601_1, Gliwice. 

 

3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY 

3.1. Bilans wody 

Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając łączną liczbę odbiorników wody. 

Zapotrzebowanie wody zostało obliczone łącznie dla istniejącego i nowoprojektowanego 

budynku  w celu sprawdzenia parametrów hydraulicznych dla istniejącego przyłącza wody. 

 

punkt czerpalny 

ilość 

sanitariatów, 

szt. 

normatywny 

wypływ 

wody zimnej 

qn, dm
3
/s 

sumaryczny 

wypływ 

wody 

zimnej qn, 

dm
3
/s 

normatywny 

wypływ 

wody ciepłej 

qn, dm
3
/s 

sumaryczny 

wypływ 

wody 

ciepłej qn, 

dm
3
/s 

płuczka zbiornikowa 16 0,13 2,08 - - 

umywalka 20 
0,07 1,4 0,07 

1,4 

 

zlewozmywak/zmywak 3 
0,07 0,07 0,07 

0,07 

 

pisuar 9 0,3 2,7 - - 

natrysk 1 
0,15 0,15 0,15 

0,15 

 

kurek czerpalny DN15 3 0,3 0,9 - - 

 

Suma normatywnego wypływu wody ciepłej  Σqn cw = 1,76 dm
3
/s.  
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Suma normatywnego wypływu wody zimnej  Σqn zw = 7,44 dm
3
/s.  

Suma wypływu wody wodociągowej   Σqn  = Σqn zw + Σqn cw = 9,2dm
3
/s.  

Przepływ obliczeniowy oblicza się na podstawie wzoru: 

qo = 0,4×(Σqn  )
0,54

+ 0,48 [dm
3
/s] – dla budynków biurowych 

Przepływ obliczeniowy dla nowoprojektowanego i istniejącego budynku na cele użytkowe wynosi: qo 

= 1,81 [dm
3
/s].  

Przepływ obliczeniowy maksymalny dla istniejącego oraz nowoprojektowanego budynku na cele 

przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne) wynosi: 

qop = 2 x 1,0 dm
3
/s = 2,0 dm

3
/s = 7,2 m

3
/h.  

 

3.2. Sprawdzenie możliwości technicznych podłączenia do istniejącego przyłącza wody 

Zgodnie w wydanymi przez PWiK Gliwice warunkami technicznymi istnieje możliwość zaopatrzenia 

budynek w wodę poprzez istniejące przyłącze wody jeżeli średnica przyłącza wody jest wystarczająca 

dla zaopatrzenia w wodę obu budynków.  

Dla przepływu wody użytkowej q= 1,81 dm
3
/s (przepływ obliczeniowy dla obu budynków) przez 

przyłącze wody ϕ50x4,6 o długości 125m uzyskuje się następujące parametry: 

- prędkość: 1,38 m/s 

- strata ciśnienia na przyłączu: 6,71m H2O 

 

Zestawienie strat ciśnienia: 

 Rurociąg/armatura Strata ciśnienia (bar) 

1 przyłącze 50 PEHD, L=125m 0,67 

2 wodomierz DN40 0,1 

3 filtr DN40 0,05 

4 zawór antyskażeniowy BA DN40 0,7 

5 zawór pierwszeństwa 0,1 

SUMA: 1,62 

 

Ciśnienie w sieci wodociągowej w miejscu włączenia wynosi około 4,0 bar i jest wystarczające dla 

planowanej inwestycji. 
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3.3. Sprawdzenie  poprawności pracy istniejącego wodomierza głównego 

W istniejącym budynku „Technopark” zamontowany jest wodomierz główny Diehl Metering o 

następujących parametrach: 

Q3=16m
3
/h. 

Q4 = Qmax = 20m3/h 

Przepływ obliczeniowy dla wewnętrznej instalacji zimnej wody bytowej wynosi zgodnie z PN-

92/B-01706: 

Qobl ZW CELE BYTOWE = 1,81 dm
3
/s = 6,52 m

3
/h 

Obliczeniowy przepływ dla wewnętrznej instalacji hydrantowej wynosi: 

Qobl P.POŻ. = 2 dm
3
/s = 7,2 m

3
/h 

Przepływ dla wodomierza wynosi:   

oblzww q2  q   

    /hm 4,41  /sdm 4,0  2,0 2 qw 33   

hm
qq w /2,710

2

4,14

2

20

22

3max   - warunek spełniony 

 

DN40 (nominalna średnica wodomierza) ≤ d (50 średnica rurociągu) => warunek spełniony 

 

3.4. Instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej 

3.4.1. Instalacja zimnej wody użytkowej 

Przewiduje się budowę wewnętrznej instalacji zimnej wody użytkowej dla nowoprojektowanego 

budynku „Technopark” Gliwice.  

Przewody rozprowadzające w budynku istniejącym i nowoprojektowanym zaprojektowano nad 

sufitem podwieszanym parteru i łącznika (zgodnie z dokumentacją rysunkową). Na odejściach 

instalacji do sanitariatów na każdym z pięter zamontować zawory kulowe odcinające min. PN10. 

Lokalizację zaworów odcinających podano w części rysunkowej projektu. Zapewnić dostęp do 

kulowych zaworów odcinających. Przewody do przyborów poprowadzić w szachtach instalacyjnych.  

 

3.4.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda przygotowywana będzie w ogrzewaczach pojemnościowych o poj. 30l, 

Parametry podgrzewacza wody: 

 Pel = 1,5kW, 320V, 

 czas nagrzewania przy ∆T=25stC =0,6h,  
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 dobowe straty energii elektrycznej (czas bez poboru wody z podgrzewacza): 

0,8kW/24h. 

 zakres regulacji temperatury: 30-80stC 

 króćce podłączeniowe ½” 

 wymiary: d - ϕ400mm, H - 475mm 

 

Rozmieszczenie podgrzewaczy – zgodnie z rysunkami. Podgrzewacze umieścić na wys. 

+1,70m powyżej posadzki (spód podgrzewacza). 

3.4.3. Rozwiązania materiałowe rur 

Przewody zimnej i ciepłej wody zaprojektowano z rur PP. Rury należy łączyć za pomocą 

zgrzewania polifuzyjnego. Stosować kształtki systemowe.  

3.4.4. Izolacje rur 

Przewody zimnej i ciepłej wody prowadzone nad sufitem podwieszanym oraz w szachcie 

instalacyjnym zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o grubości 6mm. 

3.4.5. Armatura 

Połączenia z armaturą wykonać za pomocą systemowych kształtek gwintowanych. Na podejściach 

do misek ustępowych zamontować zawory odcinające ćwierćobrotowe DN15. Na podejściach do 

umywalek, zlewozmywaków i elektrycznych podgrzewaczy wody zamontować zawory kulowe 

odcinające DN15. 

W łazienkach montować stojące baterie umywalkowe, w pomieszczeniu socjalnym należy 

zastosować baterie zlewozmywakowe stojące. 

W toaletach męskich montować podtynkowe zawory pisuarowe uruchamiane przez naciśnięcie 

przycisku. 

3.4.6. Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji 

Po wykonaniu instalacji wykonać wodną próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,5 x ciśnienie robocze, 

jednak nie mniej niż 10 bar. Czas próby 1 godzina. Po pozytywnym wykonaniu próby wykonać 

płukanie instalacji a następnie pobrać próbki wody do badań laboratoryjnych. 

Z próby ciśnieniowej i płukania wykonać protokoły. 

 

3.5. Instalacja wody hydrantowej 

Przewidziano budowę instalacji hydrantowej. Instalacja hydrantowa będzie zasilana z  wewnętrznej 

instalacji hydrantowej znajdującej się w istniejącym budynku „Technopark”. Przewidziano punkt 

włączenia do istniejącej instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
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 W obiekcie przewidziano hydranty pożarowe HP DN25 zlokalizowane na korytarzach na każdym 

piętrze budynku. Do obliczeń przyjęto jednoczesne działanie 2 hydrantów. 

3.5.1. Szafki hydrantowe 

Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w gaśnice, prądownice i wąż półsztywny o długości 

30 m.  

Zawory hydrantowe instalować w szafkach hydrantowych wnękowych, atestowanych, na 

wysokości 1,35 m od poziomu posadzki. Na przewodach zasilających hydranty p.poż. (oprócz 

zaworów hydrantowych) nie instalować zaworów odcinających. 

3.5.2. Rurociągi i armatura 

Instalację p.poż. wykonać należy np. z rur stalowych ocynkowanych łączonych systemem 

zaciskowym posiadających Aprobatę Techniczną CNBOP-BIP. Można zastosować inne rozwiązanie 

materiałowe przewodów pod warunkiem zachowania wymaganej odporności ogniowej przewodu lub 

jego izolacji.  

3.5.3. Próba szczelności instalacji i wydajności hydrantów 

Po wykonaniu instalacji hydrantowej wykonać próbę ciśnieniową wodną na ciśnienie 6 bar. Czas 

próby 1 godzina.  

Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnieniowej wykonać płukanie instalacji oraz sprawdzenie 

wydajności instalacji hydrantowej. Minimalna wydajność poboru wody, dla jednego hydrantu DN25, 

nie może być mniejsza niż 1,0 dm3/s, a ciśnienie nie powinno być mniejsze niż 0,2 MPa  oraz większe 

od 1,2 MPa. Instalacja hydrantowa będzie pracowała jako nawodniona. 

Z próby ciśnieniowej, płukania i badania wydajności wykonać stosowne protokoły.  

Sprawdzenie sprawności działania hydrantów – minimum raz w roku zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra.  

 

3.6. Przejścia przez przegrody budowlane 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z 

PVC większych o dymensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przejścia instalacji przez 

elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. 
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3.7. Wytyczne branżowe 

Wytyczne elektryczne: 

Należy doprowadzić energię elektryczną do pojemnościowych podgrzewaczy elektrycznych.  

Wytyczne konstrukcyjno- budowlane: 

Należy wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji. 

Przejścia przez ściany budynków wykonać w tulejach osłonowych. Przejścia przez przegrody ppoż. 

wykonać w odpowiedniej klasie ognioodporności. 

 

4. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

4.1. Bilans ścieków sanitarnych 

Przewidziano wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z sanitariatów oraz 

pomieszczenia socjalnego w projektowanym budynku.  

 

Na podstawie normy PN-92B-01707 wyznaczono przepływ obliczeniowy w instalacji 

kanalizacji wewnętrznej sanitarnej: 

SS ΣAWKq  , K=0,5 . 

 

Odbiorniki ilość sanitariatów, szt. Aws [dm
3
/s] ws

Odpływ WC 16 2,5 40 

Odpływ umywalka 20 0,5 10 

Odpływ zlewozmywak 3 1 3 

Odpływ natrysk 1 1 1 

Odplyw pisuar 9 0,5 4,5 

Odpływ wpust podłogowy 3 1 3 

Suma 

 
 

61,5 

Przepływ obliczeniowy (l/s)   3,92 

 

4.2. Sprawdzenie możliwości technicznych włączenia do istniejącego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej. 

Zgodnie w wydanymi przez PWiK Gliwice warunkami technicznymi istnieje możliwość 

odprowadzenia ścieków sanitarnych istniejącym przyłączem kanalizacyjnym jeżeli średnica przyłącza 

przyłącza kanalizacji  jest wystarczająca do odprowadzenia ścieków sanitarnych z obu budynków.  
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Obecnie ścieki sanitarne z istniejącego budynku odprowadzane są do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej poprzez przepompownię ścieków. Dokumentacja techniczna zamontowanej przepompowni 

została przedstawiona w załączniku.  

Zgodnie z zamieszczoną w dokumentacji charakterystyką pompy dla przepływu obliczeniowego 

q=3,92 l/s, wysokość podnoszenia pompy = 7,0m H2O –> moc pompy jest wystarczająca do 

przetłoczenia zwiększonej ilości ścieków z nowoprojektowanej inwestycji. 

 

4.3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przewidziano grawitacyjne odprowadzanie ścieków sanitarnych do istniejącej przepompowni 

ścieków sanitarnych. Trasa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej została przedstawiona w 

dokumentacji rysunkowej.  

Instalację zewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać należy z rur litych PVC-

U klasy SN8 o średnicy 160x4,7 ze spadkami wg profilu. Należy zastosować rury kielichowe z 

uszczelką łączone na wcisk.  

Rury kanalizacji grawitacyjnej układać na 20 cm warstwie dobrze zagęszczonej podsypki 

piaskowej. Po ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. 

Warstwę zasypki dobrze zagęścić. 

W miejscach zmiany kierunku trasy przewodów kanalizacji sanitarnej zastosować studnię 

betonową o średnicy wewnętrznej 1000 mm. Studnię wykonać z betonu kl. C35/45, 

wodoszczelnego (W10) oraz mrozoodpornego (F-150) z wyprofilowaną kinetą.  Studzienka będzie 

posiadać stopnie złazowe, przekrycie pokrywą stropową żelbetową oraz włazem żeliwnym 600 

klasy B125.  

Studzienkę kanalizacyjną ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. 

Studzienkę obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać 

warstwy nie większe niż 50cm. 

Włączenie rur kanalizacyjnych do komory przepompowni ścieków wykonać jako szczelne, 

przy zastosowaniu uszczelki gumowej.  

 

4.4. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Zaprojektowany pion kanalizacyjny S1 prowadzić w szachtach instalacyjnych,  w pomieszczeniu 

socjalnym zastosować zawór napowietrzający. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach 

ściennych i w szachtach instalacyjnych ze spadkiem min. 2% w kierunku włączenia. Do kanalizacji 

sanitarnej należy podłączyć odpływy skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów. Każdy 
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klimatyzator należy wyposażyć w pompki skroplin. Odprowadzenie skroplin kanałami w sufitach 

podwieszanych. Włączenie skroplin do pionu kanalizacyjnego należy zasyfonować. 

4.4.1. Rozwiązania materiałowe rur 

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC-HT. Kanalizację podposadzkową 

wykonać z rur PVC-U. Odpływ skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów wykonać z rur 

PVC ϕ32, ϕ40 oraz ϕ50. 

4.4.2. Biały montaż 

W pomieszczeniach toalet zamontować umywalki ceramiczne szer. 50cm oraz miski ustępowe 

wiszące. W toaletach męskich zamontować pisuary z dopływem z tyłu i odpływem poziomym. W 

pomieszczeniu socjalnym zamontować zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Wszystkie przybory 

sanitarne wyposażyć w syfony. 

4.4.3. Napowietrzenie instalacji 

Napowietrzenie instalacji poprzez montaż wywiewki kanalizacyjnej wyprowadzonej 0,5m ponad 

połać dachu. 

4.4.4. Rewizje i czyszczaki 

Na pionie kanalizacyjnym na parterze zabudować czyszczak (na wys. 0,5m powyżej posadzki). 

Należy zapewnić dostęp do czyszczaka poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych. 

4.4.5. Wpusty podłogowe 

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zainstalować wpusty podłogowe 

łazienkowe z suchym syfonem DN50. 

5. ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

5.1. Bilans ścieków deszczowych 

Bilans ścieków opadowych dla nowoprojektowanej powierzchni parkingu oraz dachu budynku 

obliczono w oparciu o następujący wzór: 

Q = n x Ψ x q x F 

gdzie: 

• Q - natężenie deszczu miarodajnego q = 150 l/s*ha dla prawdopodobieństwa 1 w 5 i czasu 

trwania deszczu miarodajnego t = 15min.  

• Ψ1 - współczynnik spływu dla powierzchni dachu: 0,8 

 Ψ2 - współczynnik spływu dla kostki brukowej: 0,75 
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• n - współczynnik opóźnienia spływu ścieków, przyjęto n = 1 

• F1 – projektowana powierzchnia dachu: 682m
2 

• F2 – projektowana powierzchnia parkingu i drogi dojazdowej: 800m
2 

 

Całkowita ilość wód deszczowych z powierzchni dachu budynku wynosi: 

Q = 1,0 x 0,8 x 150 x 0,068 =8,2 dm3/s 

 

Całkowita ilość wód deszczowych z powierzchni drogi dojazdowej i parkingu wynosi: 

Q = 1,0 x 0,8 x 150 x 0,08 =9,0 dm3/s 

 

Całkowita ilość wód deszczowych z powierzchni dachu i terenu utwardzonego wynosi: 17,2 dm3/s. 

 

5.2. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

5.2.1. Charakterystyka zewnętrznej kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie powierzchni utwardzonej realizowane będzie poprzez nowoprojektowane wpusty 

Wp1 oraz Wp2. Odwodnienie dachu łącznika poprzez system rynien i rur spustowych R1 ÷ R4. 

Odwodnienie dachu nowego budynku biurowego poprzez wpusty dachowe. Odprowadzenie ścieków 

deszczowych z budynku odbywać się będzie poprzez wewnętrzną kanalizację deszczową z 

wyprowadzeniem kanałów deszczowych z budynku w punktach B1 ÷ B4. Przewiduje się 

odprowadzenie części ścieków deszczowych z dachu projektowanego budynku i łącznika do 

istniejących studni deszczowych w punktach Dist1 oraz Dist2 oraz odprowadzenie wód opadowych z 

projektowanych powierzchni utwardzonych oraz z południowej części dachów budynków nowym 

systemem kanalizacji deszczowej do projektowanej studni D4 zabudowanej na istniejącym kolektorze 

deszczowym d500 znajdującym się na terenie Inwestora.  

5.2.2. Rozwiązania materiałowe 

Kanalizacja deszczowa pod powierzchnią drogi wewnętrznej 

Na terenie projektowanej i istniejącej powierzchni utwardzonej ze względu na płytką lokalizację 

kanałów i występujące obciążenia ruchem kołowym projektuje się kanalizację deszczową z rur PP 

trójwarstwowych, SN8,  wykonanych wg ISO 9969, o gładkiej ścianie zewnętrznej o średnicy 

φ200x7,6, φ160x6,1. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. Rury należy 

układać ze spadkiem wg profilu w otwartym wykopie.  
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W miejscach połączeń przewodów kanalizacji deszczowej zastosować studnie osadnikowe 

PEHD monolityczne, o gładkiej powierzchni zewnętrznej posiadające aprobatę ITB. Studnie 

powinny być wykonane w systemie kompatybilnym z projektowanymi kanałami. Zastosowano 

studnie o średnicach ϕ400 i ϕ1000. Studnie należy wyposażyć w płyty żelbetowe i włazy żeliwne w 

klasie B125. Włączenia rur kanalizacyjnych do studni wykonać jako szczelne, przy zastosowaniu 

rozwiązań systemowych in-situ. Dla ujęcia wód opadowych z terenu placu należy zastosować 

wpusty deszczowe uliczne, ze studzienką osadnikową PEHD φ500 kompatybilną z systemem 

kanałów i studni tworzywowych. 

Kanalizacja deszczowa w północnej części budynku 

Instalację kanalizacji deszczowej projektuje się z rur litych PVC-U, ze ścianką litą SDR34, 

klasy SN8 o średnicy φ160x4,7. Należy zastosować rury kielichowe z uszczelką łączone na wcisk. 

Rury należy układać ze spadkiem wg profilu w otwartym wykopie.  W miejscach połączeń 

przewodów kanalizacji deszczowej zastosować studnie tworzywowe PP ϕ425. 

 

Studnie kanalizacyjne ustawić na 20cm warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Studzienki 

obsypywać warstwami, przy czym każdą z warstw należy zagęścić. Należy układać warstwy nie 

większe niż 50cm. Rury układać na 20 cm warstwie dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej. Po 

ułożeniu rur wykonać warstwę obsypki i zasypki. Grubość zasypki około 20 cm. Warstwę zasypki 

dobrze zagęścić.  

  

5.3. Wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

Odwodnienie dachu realizowane będzie poprzez cztery wpusty dachowe, grawitacyjne, 

ogrzewane DN125. Lokalizacja wpustów w narożach budynku. Odprowadzenie wód deszczowych w 

budynku czterema pionami poprzez rury PEHD ϕ125. Wyloty kanalizacji z budynku wykonać 

powyżej stóp fundamentowych za pomocą rur kanalizacyjnych litych PVC-U ϕ160, SN8, SDR34 (B1, 

B1) lub PP ϕ160, SN8 (B3, B4). 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Całość robót, próby i odbiór instalacji, należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w 

“Warunkach technicznych wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych” cz.II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa w sprawie warunkom jakim powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Wszystkie prace należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w “Zbiorze przepisów ochrony pracy” oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanej instalacji materiały i urządzenia muszą 

posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty higieniczne, 

energetyczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 

odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów.  

  

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. Rura do wody PP-R PN16 Ø16x2,2 m 25 

2. Rura do wody PP-R PN16 Ø20x2,8 m 44 

3. Rura do wody PP-R PN16 Ø25x3,5 m 19 

4. Rura do wody PP-R PN16 Ø32x4,4 m 27 

5. Izolacja z pianki PE gr. 6mm ThermaCompact IS na rury o śr. zew. 16mm m 25 

6. Izolacja z pianki PE gr. 6mm ThermaCompact IS na rury o śr. zew. 20mm m 44 

7. Izolacja z pianki PE gr. 6mm ThermaCompact IS na rury o śr. zew. 25mm m 19 

8. Izolacja z pianki PE gr. 6mm ThermaCompact IS na rury o śr. zew. 32mm m 27 

9. Zawór kulowy odcinający DN25, PN10 szt. 1 

10. Zawór kulowy odcinający DN20, PN10 szt. 3 

11. Zawór kulowy ćwierćobrotowy DN15 szt. 40 

12. 
Elektryczny zbiornikowy podgrzewacz wody  

o pojemności 30l 
szt. 4 

13. Bateria umywalkowa stojąca szt. 11 

14. Bateria zlewozmywakowa stojąca szt. 2 

15. Zestaw spłukujący do pisuaru podtynkowy  szt. 3 

16. Zawór czerpalny ze złączką do węża PN10, tmax=80°C szt. 3 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ 

1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem DN32 m 35 

2. Rury stalowe ocynkowane ze szwem DN50 m 31 

3. Hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym 30 m i gaśnicą szt. 3 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Rura PVC-HT ø50 m 10 

2. Rura PVC-HT ø 75 m 7 

3. Rura PVC-HT ø 110 m 7 
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4. Rura PVC-HT ø 160 m 12 

5. Rura PVC-U ø 110 m 10 

6. Rura PVC-U ø 160 m 3 

7. Umywalka ceramiczna szt. 11 

8. Miska ustępowa   szt. 6 

9. Pisuar  szt. 3 

10. Zlewozmywak jednokomorowy szt. 1 

11. Zlewozmywak dwukomorowy szt. 1 

12. Wpust podłogowy szt. 3 

13. Wywiewka kanalizacyjna ø160 PVC szt. 1 

14. Zawór napowietrzający PVCØ75 szt. 1 

15. Czyszczak kanalizacyjny na pionie PVC ø 160 szt. 1 

17. Rura PP ø 32 – odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów m 137 

18. Rura PP ø40  – odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów m 56 

19. Rura PP ø50  – odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów m 21 

20. Syfon kulowy do klimatyzacji DN40 szt. 3 

 

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. Wpust dachowy grawitacyjny, ogrzewany, DN125 szt. 4 

2. Rura PEHD ø 125 m 60 

3. Rura ochronna PVC ø 250 m 4 

 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. 
Rura kanalizacyjna PVC-U ze ścianką litą, SDR34, SN8, o średnicy 

φ160x4,7 
m 30 

2. Rura ochronna PVC ø 250 m 2 

3. 

Studzienka kanalizacyjna S1 z kręgów betonowych φ1000, włazowa, ze 

stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z 

betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód 

agresywnych, w składzie: 

- dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem 

sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U z uszczelkami, 

- kręgi betonowe  φ1000 

- płyta pokrywowa odciążająca 1600/600/150 

- pierścień odciążający 1600/1300/200  

- pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu 

- właz żeliwny φ600, klasy B125    

szt. 1 

 

ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. 
rura PP trójwarstwowa, SN8 o gładkiej ścianie zewnętrznej i średnicy 

φ200x7,6 
m 51 

2. 
rura PP trójwarstwowa, SN8 o gładkiej ścianie zewnętrznej i średnicy 

φ160x6,1 
m 90 
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3. 
Rura kanalizacyjna PVC-U ze ścianką litą, SDR34, SN8, o średnicy 

φ160x4,7 
m 36 

4. 

Studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych φ1500 (ozn. D4), włazowa, 

ze stopniami złazowymi, wysokość studni - zgodnie z profilem, wykonana z 

betonu wibroprasowanego, zabezpieczona fabrycznie przed wpływem wód 

agresywnych, w składzie: 

- dno studni, z wyprofilowaną betonową kinetą (zgodnie z profilem i planem 

sytuacyjnym), osadzone króćce do rur PVC-U i PP z uszczelkami, 

- kręgi betonowe  φ1500 

- płyta pokrywowa odciążająca 2300/600/180 

- pierścień odciążający 2300/1840/200  

- pierścień wyrównawczy do osadzenia włazu 

- właz żeliwny φ600, klasy B125,     

szt. 1 

5. 
Studnia PEHD φ1000 (ozn. D5, D6, D7, D10) złazowa z włazem żeliwnym 

w klasie B125 
szt. 4 

6. Studnia PEHD φ400 (ozn. D8, D9, D11) z włazem żeliwnym w klasie B125 szt. 3 

7. Studnia PP φ425 (ozn. D1, D2, D3, D4) z włazem żeliwnym w klasie B125 szt. 4 

8. 
Wpust uliczny PEHD φ 500 z rusztem żeliwnym i osadnikiem (ozn. Wp1, 

Wp2) 
szt. 2 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Pan Janusz Brodala o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3756/06

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8/8, 44-121 Gliwice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-MX5-6ID-A8J *

Podpis jest prawidłowy
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Pan Tomasz Mercik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4971/07

adres zamieszkania ul. Zonna 42/18, 41-800 Zabrze

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-FXV-6XE-486 *

Podpis jest prawidłowy














































































