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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu  
kompleksu boisk sportowych „MOJE BOISKO - ORLIK 201 2”                               

ul. Piaskowa, 68-120 Iłowa, dz. nr 625/2 
 
 

  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
1.1 Umowa nr SSC-SSC.I-342/14/2009 zawarta w dniu 04.01.2010r z Gminą Iłowa przy    

ul. Żeromskiego 27 w Iłowej.                  
1.2 Mapa terenu do celów projektowych 1: 500. 
1.3 Projekt typowy zamienny architektoniczno-budowlany oraz Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót opracowane przez pracownię Kulczyński Architekt Sp. z 
o.o. z Warszawy na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

1.4 Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znak ZGKiM/639/2009 z 
dnia 20-11-2009r.   

1.5 Badania geotechniczne wykonane w styczniu 2010r przez GEOEKO Andrzej Kraiński 
Drzonków, ul. Rotowa 18.  

1.6 Wizja terenowa. 
1.7 Normy i przepisy architektoniczno-budowlane.  
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA     
             

Przedmiotem opracowania jest projekt kompleksu boisk sportowych zgodny z programem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki RP „ MOJE BOISKO - ORLIK 2012”. Inwestycja 
przeznaczona jest dla celów wypoczynku i rekreacji.  
W zakres opracowania wchodzi budowa: 

- budowa boiska do piłki nożnej o wym. 30x62m brutto – nawierzchnia 
syntetyczna trawiasta 

- budowa boiska wielofunkcyjnego o wym. 19,1x32,1m do koszykówki i 
siatkówki – nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 

- budowa murowanego budynku zaplecza sanitarno – szatniowego  
- przyłączenie zaplecza sanitarno – szatniowego do mediów – wod.–kan., gaz i 

elektr. 
- budowa ciągów komunikacyjnych  
- budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową 
- budowa ogrodzenia boisk z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi 
- przygotowanie terenu pod parking dla samochodów osobowych do 

zrealizowania w 2 etapie. 
Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji.  

 
 
3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
3.1. Lokalizacja                 
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Kompleks „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” zlokalizowano na działkach nr 625/2, 
obr. Iłowa. Jest to teren niezagospodarowany przy ul. Piaskowej należący do Gminy 
Iłowa. Obecnie jest tam składowisko gruntu i gruzu budowlanego. 
 

3.2. Dane techniczne i przeznaczenie   
               

Powierzchnia objęta opracowaniem     – 3277,65 m2 
Powierzchnia boiska do piłki nożnej    –  1860,00m2 

Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki   –    613,11m2 
Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza   –      87,90m2 
Powierzchnia kontenera na odpadki    –        4,50m2 
Powierzchnia ciągów komunikacyjnych   –    199,36m2 
Powierzchnia terenów zielonych    –    279,17m2 

Boisko do piłki nożnej – nawierzchnia z trawy syntetycznej: 
− powierzchnia całkowita 1860,00m2 
− szerokość 26,00m + 2x2m wybiegi = 30m 
− długość    56,00m + 2x3m wybiegi = 62m 

Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki – nawierzchnia syntetyczna 
poliuretanowa: 

− powierzchnia całkowita 613,11m2 
− szerokość 15,10 + 2x2m wybiegi = 19,10m 
− długość    28,10 + 2x2m wybiegi = 32,10m 
− boisko do koszykówki o wym. 15,10 x 28,10m 
− boisko do siatkówki o wym. 9,00 x 18,00m 
 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Dokumentacji Geotechnicznej 
wykonanej w styczniu 2010r przez dr Andrzeja Kraińskiego. 
Budowę geologiczną podłoża rozpoznano do głębokości 3,0m p.p.t.  
Projektowany obiekt zaliczono do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 
Stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych plejstoceńskich, wykształconych 
we frakcji wodnolodowcowej. W stropie utwory te reprezentowane są przez piaski 
średnie, pod którymi zalegają piaski grube. Grunty te są w stanie średniozagęszczonym. 
Bezpośrednio pod powierzchnią terenu występuje cienka warstwa gleby o miąższości  
0,2-0,3m.  
Swobodne zwierciadło wody gruntowej stabilizowało się na głębokości 0,8-1,2m ppt, tj. 
122,3-122,5m n.p.m. i jest to stan średni. W stanach maksymalnych (podczas opadów, 
roztopów) poziom wody gruntowej może być wyższy od stwierdzonego i znajdować się 
ok.0,5m ppt.  
Współczynnik filtracji obliczony na podstawie analiz granulometrycznych wynosi średnio 
k=0,69 m/h dla piasków średnich.   
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5. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE  
5.1. Roboty rozbiórkowe  
 

a) Wycinka i karczowanie drzew kolidujących z projektowaną inwestycją – szt.3 
b) Demontaż bramki do piłki nożnej 
c) Przesunięcie do nowej lokalizacji istniejącego słupa oświetlenia drogowego wraz 

z kablem zasilającym 
d) Wywóz gruzu budowlanego i ziemi składowanej obecnie na terenie inwestycji – 

ok. 1500m3 
 

5.2. Opis zagospodarowania terenu  
 

Kompleks „ MOJE BOISKO - ORLIK 2012” zlokalizowano na terenie 
niezagospodarowanym przy ul. Piaskowej w Iłowej.  
Teren inwestycji będzie posiadał swoje własne ogrodzenie panelowe wys. 4,0m. 
Zaplecze szatniowo – sanitarne w wersji murowanej zlokalizowano obok 
projektowanych boisk.                                
Układ zagospodarowania terenu kompleksu jest zgodny z dokumentacją typową          
i założeniami programu MSiT RP wg którego ustalono zasady finansowania 
inwestycji.  
Dojazd do kompleksu od strony ulicy Piaskowej istniejącym wjazdem o nawierzchni 
asfaltowej i dalej drogą gruntową.  
Wewnątrz zagospodarowania terenu „orlika” komunikacja utwardzona o nawierzchni 
z kostki betonowej. 
Obok terenu projektowanego „orlika” Inwestor planuje w drugim etapie wykonać 
miejsca parkingowe o nawierzchni nieutwardzonej. 
Projektowany kompleks w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” składa 
się z: boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy o wymiarach netto 
26,00x56,00m (brutto 30,00x62,00m); boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i 
siatkówki z nawierzchnią sztuczną poliuretanową o wymiarach brutto 19,10 x 32,10m. 
Odwodnienie boisk za pomocą spadków poprzecznych 0,5%. 
Budynek zaplecza zostanie przyłączony do sieci wod.-kan., gazowej i elektrycznej. 
Ze względu na kolizję z planowaną inwestycją, przebiegająca przez działkę linia SN 
zostanie przełożona na warunkach właściciela sieci – ENEA Operator wg odrębnego 
opracowania.    
Projektuje się oświetlenie płyt boisk o natężeniu średnim dla boiska do piłki nożnej       
77 lx, dla boiska wielofunkcyjnego 103 lx sterowane z tablicy oświetleniowej w 
pomieszczeniu trenera zaplecza szatniowo – sanitarnego. Dla celów oświetlenia 
przewiduje się osiem słupów oświetleniowych. Obiekt będzie posiadał również 
oświetlenie dozorowe i oświetlenie parkingu (II etap). Zasilanie w energię elektryczną 
projektowanego oświetlenia zgodne z warunkami dostawcy energii z tablicy w pom. 
trenera zaplecza.  
Wyposażenie boisk w bramki, piłkochwyty, kosze, słupki przenośne itp. zgodnie z 
obowiązującymi standardami. 
W zamian za drzewa podlegające wycince zostaną dokonane równoważne nasadzenia 
nowych drzew.  
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5.3. Konstrukcja nawierzchni boisk  
5.3.1.  Przygotowanie podło ża pod nawierzchnie boisk 
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć mechanicznie z terenu objętego 
opracowaniem warstwę humusu (ok.20-30cm) i wywieźć go do miejsca składowania-
wysypisko śmieci.   
W związku z tym że swobodne zwierciadło wody gruntowej na terenie inwestycji 
znajduje się na głębokości 0,8-1,2m a maksymalnie w okresie opadów może osiągnąć 
0,5mppt, postanowiono nieco ukształtować teren, „podnosząc” boiska.  Zastosowano 
wymianę gruntu na piaszczysty o średniej gr.30cm, z pospółki średnioziarnistej 
zagęszczonej, wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0. Jest to minimalne ukształtowanie terenu 
które umożliwi m.in. wykonanie ław fundamentowych budynku zaplecza powyżej wody 
gruntowej i nie podniesie jednocześnie zbytnio kosztów inwestycji.  
Grunt rodzimy zalegający poniżej warstwy humusu to piaski średnie o dobrym 
współczynniku filtracji dlatego odstąpiono od projektowania drenażu.   
Podbudowy przepuszczalne pod nawierzchnie boisk, kolejno od dołu na wykorytowanym 
podłożu: 

1. Wymiana gruntu – pospółka średnioziarnista zagęszczona, wskaźnikiem 
Is ≥1,0 

2. Warstwa odsączająca – piasek lub pospółka gr. ok. 10cm (po 
zagęszczeniu mechanicznie) 

3. Warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne, łamane fr.31,5-63mm gr. 
10cm (po zagęszczeniu mechanicznie) 

4. Warstwa klinuj ąca - kruszywo kamienne, łamane fr. 0-31,5mm gr. 5cm 
(po zagęszczeniu mechanicznie) 

5. Warstwa wyrównująca -tylko dla boiska do piłki nożnej – miał 
kamienny fr. 0-4mm gr. 4cm (po zagęszczeniu mechanicznie) 

Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego powinny być zagęszczone tak aby stosunek 
modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego przekraczał wartość 2,2.      
Odchyłka górnej powierzchni warstwy wyrównawczej nie może przekraczać 4mm na 
łacie długości 4,0m. 
Boiska oddzielić od sąsiadujących elementów zagospodarowania terenu za pomocą 
obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. 
Na powierzchni boisk (podbudów) wyprofilować spadki 0,5% wg rys. szczegółowego. 

                                                                                                               
5.3.2.  Nawierzchnia boiska do piłki no żnej  
 

Nawierzchnię boiska stanowi trawa syntetyczna posiadająca badania na zgodność z 
normą PN-EN 15330-1, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, 
lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. 
Labosport, oraz posiadać: 

1. Wysokość włókna min. 60mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy 
zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)  

2. Typ włókna: monofil 
3. Skład chemiczny włókna: polietylen 
4. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex 
5. Gęstość trawy: min 97.000 włókien/m2 
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Całkowite wymiary sztucznej nawierzchni 30x62m.  
Kolorystyka boiska – kolor zielony – linie kolor biały 
Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje przez spadki powierzchniowe 
i=0,5% i przenikanie przez podbudowę z kruszywa oraz warstwę odsączającą.  

 
5.3.3.  Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego.  
 

Nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego stanowi nawierzchnia poliuretanowa posiadająca 
badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobatę techniczną ITB, lub 
rekomendację techniczną ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium 
badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
Technologia układania nawierzchni typu NATRYSK o następujących warstwach: 

1. Warstwa podkładowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody i 
stabilizująca, mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego 
połączona lepiszczem poliuretanowym, układana maszynowo na podbudowie z 
kruszyw. 

2. Warstwa nośna o gr. ok. 10-11mm – bezspoinowa warstwa elastyczna 
przepuszczalna dla wody układana maszynowo (mieszanina czarnego 
granulatu gumowego fr.1-4mm połączonego lepiszczem poliuretanowym). 

3. Warstwa użytkowa o gr. ok.2-3mm – układana maszynowo metodą 
wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu poliuretanowego 
uzupełnionego granulatem EPDM fr. 0,5-1,5mm w kolorze ceglastym lub 
zielonym 

4. Linie – specjalistyczna farba poliuretanowa – kolor biały.     
Całkowite wymiary sztucznej nawierzchni 19,10x32,10m. 
Proponowana kolorystyka boiska -  kolor zielony – linie kolor biały (żółty) 

      - pole gry do siatkówki – kolor czerwony 
Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska następuje przez spadki powierzchniowe 
i=0,5% i przenikanie przez podbudowę z kruszywa oraz warstwę odsączającą. 
 

5.3.4.  Wyposa żenie boisk 
 

Wyposażenie boisk stanowią : 
1. Bramki do piłki nożnej aluminiowe, wym.5,0x2,0m, montowane w tulejach – szt.2 

+ siatki do bramek – szt.2 
2. Chorągiewki przegubowe do oznaczania narożników boiska piłkarskiego – szt.4 
3. Piłkochwyty z siatkami polipropylenowymi o wysokiej wytrzymałości, 

bezwęzłowe, wys. H=6,0m, dł. L=24,0m – szt.2 np. firmy HUCK. 
4. Stojaki do koszykówki stalowe ocynowane regulowane dwusłupowe o wysięgu 

160cm, tablica o wymiarach 180x105cm epoksydowa, obręcz wzmocniona, siatka 
łańcuchowa – 2 zestawy 

5. Słupki do siatkówki aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, siatkówka) 
montowane w tulejach  z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem 
naciągowym – szt. 2, słupek z siedzeniem dla sędziego, dekle maskujące do 
słupków – szt.2. 
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6. Siatka całosezonowa do siatkówki – szt.1. 
 
5.4. Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego  
5.4.1.   Dane ogólne 
 

Budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym 
konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką.  
Forma architektoniczna i układ funkcjonalny odwzorowane z typowego kontenera 
zaplecza „orlika”.  
Budynek zostanie przyłączony do sieci wod.-kan., gazowej i elektrycznej wg warunków 
dostawców mediów. 
Instalacja wewnętrzna:  

− wodociągowej wody zimnej i ciepłej 
− kanalizacji, gazowa, c.o. 
− wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej 
− oświetlenia i gniazd wtykowych 
− ochrony od porażeń, wyrównawcza i odgromowa 

  Powierzchnia zabudowy -  87,91m2 
  Powierzchnia użytkowa -  55,04m2 
  Kubatura   - 314,70m3 
  Wysokość w kalenicy  -     4,40m 
  Długość budynku  -   16,10m 
  Szerokość budynku  -     5,46m 
Zestawienie pomieszczeń: 

1- Pom. trenera  -     5,31m2 
2- Magazyn   -     5,31m2 
3- WC dla niepełnosprawnych    5,31m2 
4- WC ogólnodostępne -      5,31m2 
5- Szatnia męska  -    10,90m2 
6- Pom. socjalne męskie -      6,00m2 
7- Szatnia damska  -     10,90m2 
8- Pom. socjalne damskie     -       6,00m2 

 
 

5.4.2. Fundamenty 
 

Poziom posadowienia fundamentów na głębokości 0,80m poniżej terenu, na gruncie 
rodzimym ok. 40cm powyżej poziomu wody gruntowe.  Fundamenty zaprojektowano 
w postaci ław fundamentowych z betonu B20, zbrojonych podłużnie stalą A-III. 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych z betonu B15 gr. 24cm na zaprawie 
cementowej marki 3MPa.  
 

5.4.3. Ściany  
 

Ściany murowane z bloczków z betonu komórkowego „700” gr.24cm na zaprawie 
cem.-wap. marki 3 MP.  
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Do wysokości 50cm zaleca się wymurować ściany z bloczków silikatowych o 
gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5MPa. Można wymurować całe 
ściany z bloczków gazobetonowych jednak z zabezpieczeniem przed wilgocią od 
dołu.  
Ocieplenie wykonać z polistyrenu ekstradowanego o gr.12cm. 
W górnej części ścian wykonać wieniec żelbetowy z betonu C16/20 zbrojony               
stalą A-III. W wieńcach zakotwić Śruby M12 do mocowania murłat.  
 

5.4.4.  Dach  
 

Dach konstrukcji jętkowej z drewna klasy C30 (K27) o wilgotności nie większej niż 
12%.  
Przyjęto klasę użytkowania 2 co oznacza że, minimalne zabezpieczenie przed korozją 
materiałów do połączeń należy stosować stal ocynkowaną. Zaleca się stosowanie 
złączy ciesielskich, wykonanych ze stali szlachetnej.  
Przed montażem wszystkie elementy drewniane dokładnie zaimpregnować 
preparatem posiadającym atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach, 
gdzie przebywają ludzie np. Intox S, Fobos M-2.  
 

5.4.5.  Wieniec i nadpro ża 
 

Wieniec żelbetowy z betonu C16/20 zbrojony stalą A-III.  
W wieńcach zakotwić śruby M12 do mocowania murłat.  
Nadproża okienne w poziomie wieńców przez dozbrojenie stalą A-III. 
Nadproża drzwiowe z belek prefabrykowanych typu L-19. 
     

5.4.6.   Ścianki działowe  
 

Ścianki działowe wymurować z płytek gazobetonowych odmiany 0,6MPa i gr.12cm 
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 1,5MPa.  
Ścianki oddzielające WC i natryski od przedsionków GISZETOWE wys.2,0m.  
 

5.4.7.  Wentylacja  
 

Wentylacja mechaniczna wentylatorami WKO10, załączana w szatniach czujką 
ruchową a w WC ze światłem. 
Wentylacja grawitacyjna wywietrzakami dachowymi  φ160. 
Nawiew nawietrzakami ściennymi podokiennymi NS 150. 
Do montażu na dachu zastosować cokoły dachowe regulowane z blachy ocynkowanej 
wypełnionej wełna mineralną np. firmy P.P.H.U. GreKa sp. z o.o. 
W przestrzeni stropodachu przewody rurowe wywietrzaków i wentylatora ocieplić 
ALU LAMELLA MAT gr.4cm firmy ROCKWOOL. 
Wentylacje przestrzeni stropodachu zapewnić przez prawidłowy montaż pokrycia 
dachowego z blach dachówkowych, zgodnie z instrukcją producenta np. Instrukcja 
montażu blach dachówkowych BLACHY PRUSZYŃSKI. Zastosować pustkę 
powietrzną wentylowaną, nawiew w okapie i szczelinę wywiewną w kalenicy.  
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Szczególna uwagę zwrócić też na staranne i prawidłowe wykonanie obróbek przejść 
wentylacji.    
 

5.4.8. Przegrody budowlane pionowe  
 

S1. Ściana fundamentowa  
−−−− izolacja pionowa 3x DYSPERBIT 
−−−− bloczki betonowe gr. 24cm 
−−−− izolacja pionowa 3x DYSPERBIT 
−−−− polistyren ekstradowany gr.8cm 

S2. Ściana zewn ętrzna 
− tynk akrylowy na siatce  
− styropian 12cm 
− bloczek gazobeton „700” gr.24cm 
− tynk cementowy / płytki ceramiczne 

D1. Dach 
−−−− blachodachówka  czerwona  
−−−− łaty  4x6cm 
−−−− kontrłaty  2x6cm 
−−−− folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna 
−−−− krokwie i wiatrownice  6x16/5x10cm 
−−−− pustka powietrzna wentylowana 
−−−− jętka 16cm 
−−−− wełna mineralna  gr.16cm 
−−−− folia paroszczelna 
−−−− płyty GKFI  gr.1,25cm 

D2. Dach 
−−−− blachodachówka czerwona 
−−−− łaty  4x6cm 
−−−− kontrłaty  2x6cm 
−−−− folia wiatroizolacyjna - paroprzepuszczalna 
−−−− krokwie  6x16cm 
−−−− deski  gr.2,2cm 
 

5.4.9. Przegrody budowlane poziome  
 

P1. Podłoga pomieszczenia   
−−−− GRES antypoślizgowy  
−−−− w-wa dociskowa betonowa zbrojona siatką posadzkową  gr.5cm   
−−−− styropian FS20  gr.8cm 
−−−− folia budowlana HDPE 
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−−−− podbeton C8/10 gr.4cm 
−−−− zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa gr.30cm 
−−−− grunt rodzimy 

P2. Podłoga pasa ż 
−−−− GRES antypoślizgowy 
−−−− warstwa dociskowa betonowa zbrojona siatką posadzkową  gr.5cm   
−−−− w-wa betonowa beton C16/20  gr.8cm 
−−−− folia budowlana HDPE 
−−−− podbeton C8/10 gr.4cm 
−−−− zagęszczona podsypka piaskowo-żwirowa gr.30cm 
−−−− grunt rodzimy 

 
6.1. Wykończenie wewn ętrzne  
6.3.1. Tynki i malowanie 
 

Tynki cementowe i zacierki gipsowe.  
Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze białym (dwukrotne). 
W pomieszczeniach umywalni i WC ściany do wysokości 2,0m wyłożyć płytkami 
ceramicznymi w kolorze białym (lub zielonym). 
 

6.3.2. Parapety 
 

Parapety wewnętrzne z płyt postformingu. 
 
6.4. Wykończenie zewn ętrzne  
6.4.1. Elewacje  
 

Tynki pocienione, akrylowe w kolorze zieleń AMAZON AM1 wg HENKEL 
Rynny i rury spustowe PVC kolor brąz. 
 

6.4.2. Cokół  
 

Cokół z płytek klinkierowych w kolorze brązowym o szerokości 20+15cm na 
zaprawie klejowej. Wzdłuż cokołu wokół budynku wykonać opaskę z kostki 
betonowej gr.6cm na podsypce piaskowej szer.50 cm. 
 

6.4.3. Stolarka okienna i drzwiowa  
 

Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane np. firmy Hormann w kolorze brązowym.      
Do szatni i toalet z samozamykaczem.  
Drzwi wewnętrzne płytowe typu PORTA, w WC z nawiewem dolnym. 
Okna indywidualne, białe z PVC.     
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6.4.4. Dach  
 

Blachodachówka w kolorze czerwonym klasycznym, mocowana do łat sosnowych.  
Pokrycie dachowe wykonać zgodnie ze sztuką zapewniając wentylację pokrycia i 
pustki stropodachowej.  
Elementy drewnianej konstrukcji dachowej wychodzące poza obrys budynku 
(krokwie w okapie; deskowanie okapu, murłaty, krokiew, jętka miecze i słupek poza 
ścianami szczytowymi budynku) zabezpieczyć dodatkowo powłoką impregnacyjno-
dekoracyjną  np. Sadolin Extra – lakierobejcą pozwalającą na nadanie drewnu 
trwałego, atrakcyjnego koloru i wyglądu oraz zabezpieczenie go na długie lata przed 
działaniem promieni UV, wilgocią, sinizną oraz grzybami. 
Przejścia instalacjami w pasażu ocieplić wełną mineralną i obić deskami do 
konstrukcji z krawędziaków mocowanymi do przeciwległych ścian budynku.  
 

6.4.5. Parapety  
 

Parapety zewnętrzne – klinkierowe w kolorze brązowym. 
 

5.5. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu zes połu boisk  
5.5.1.  Ogrodzenie      
 

Ogrodzenia boisk panelowe systemowe atestowane wys. 4,0m ocynkowane ogniowo. 
Słupki przęsłowe stalowe z zaślepką ocynkowane ogniowo o wym. 80x40x3mm, 
h=5,0m w fundamentach betonowych o wym. 30x30x100cmz betonu C12/15. Panele 
ogrodzeniowe systemowe zgrzewane punktowo o wym. 2,03 x 2,5m z prętów 
pionowych i poziomych d=2x6+6mm, oraz rozstawie 50x200mm, z kompletem obejm 
montażowych. Bramy dwuskrzydłowe rozwierane o wys. 2,5m i szer. 3,5m, 
wypełnienie z prętów pionowych i poziomych d=5mm. Furtki jednoskrzydłowe 
rozwieralne o wys.2,0m i szer. 1,5m wypełnienie z prętów pionowych i poziomych 
d=5mm, zamykana na zamek, ocynkowana ogniowo.   

 
5.5.2. Ciągi komunikacyjne  
 

Wjazd na teren kompleksu:  
−−−− szerokość 5,00m, 
−−−− nawierzchnia z kostki betonowej gr.8,0cm, 
−−−− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3,0cm, 
−−−− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr.15,0cm, 
−−−− krawężniki drogowe betonowe 15/22 cm wtopione, 
−−−− pochylenie poprzeczne 1% 

Chodnik przy zapleczu i opaska wokół z kostki betonowej gr.6cm w kolorze szarym 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. min.10cm zagęszczonej, w obramowaniu z 
obrzeży betonowych na ławie z betonu B15 z oporem. 
Przy wjeździe do pasażu budynku spadek 10%. 
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Teren między wjazdem a boiskiem wielofunkcyjnym wysypać warstwą żwiru 
gr.10cm. 
 

5.5.3. Trawniki  
 

Powierzchnie nieutwardzone wokół zaplecza wyłożyć trawą z rolki na podbudowie 
humusowej.  
 

6. WYMAGANIA PPOŻ 
 

Zabezpieczenie p.poż. terenu  stanowią hydranty na sieci wodociągowej wzdłuż             
ul. Piaskowej i na terenie Stadionu Miejskiego, wszystkie w odległości nie większej niż 
50m.  
 

7. OCHRONA KONSERWATORSKA  
 

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA  
 

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne i techniczne nie wpływają ujemnie na 
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z 
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 
Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. 
 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ  
 

Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
   
 
 

Opracowała:                                              
  mgr inż. Izabela Krasucka 
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10. INSTALACJA SANITARNA .  

10.1. Przył ącze kanalizacji sanitarnej.  

 
Zgodnie z WTP przyłączenia do sieci wod-kan. na terenie miasta istnieje sieć 
kanalizacji podciśnieniowej, do której odprowadzone zostaną ścieki bytowo-sanitarne 
z budynku zaplecza sanitarno – szatniowego. 

Odbiornikiem ścieków jest rurociąg  Dn 160 mm, miejskiej  sieci  kanalizacji 
podciśnieniowej  ułożony  w ul. Piaskowej . 

Opis systemu. 

Kanalizacja podciśnieniowa jest przewidziana dla odbioru ścieków z gospodarstw 
domowych oraz obiektów przemysłowo-usługowych.  
Stacja podciśnieniowa za pomocą zainstalowanych w niej pomp wytwarza 
podciśnienie w sieci. Każde przyłącze wyposażone jest w zawór podciśnieniowy 
zamontowany w studzience zbiorczej podciśnieniowej.  Gdy ścieki napłyną do 
zbiornika ścieków w studzience zawór otwiera się, a porcja ścieków jest zasysana do 
sieci kanalizacyjnej .  
Zawór zamyka się po czasie w którym dodatkowa określona porcja powietrza jest 
współzassana do sieci kanalizacyjnej. Powietrze to jest konieczne do transportu 
ścieków w sieci kanalizacji podciśnieniowej.  
Ścieki płyną specjalnym profilem rurociągu  (naprzemienne przewyższenia i 
obniżenia zw. loftami lub liftami) jako mieszanina dwu-fazowa  (ścieki/powietrze) w 
kierunku stacji podciśnieniowej. 
System jest zasadniczo tak projektowany by nie odprowadzać nim wód obcych np. 
deszczówki. Dlatego wody gruntowe, drenażowe, powierzchniowe z placów rynien 
itp. nie mogą być wprowadzane do systemu kanalizacji podciśnieniowej.  

Należy również unikać infiltracji wód obcych do kanalizacji podciśnieniowej, 
szczególnie poprzez pokrywy i włazy rewizyjne.   

Projektowane przyłącze składa się z dwóch części zasadniczo różniących się 
sposobem wykonania i działania. 

10.1.1. Przył ącze kanalizacji podci śnieniowej. 

 
W celu odprowadzenia ścieków projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji 
podciśnieniowej, obejmującego włączenie do rurociągu systemu tzw. linii serwisowej 
czyli rurociągu łączącego studzienkę zaworową  z rurociągiem sieci (systemu). 

Rurociąg podciśnieniowy musi zostać sprawdzony pod względem szczelności  
zgodnie z normą   EN 1091. Łącza  (PVC lub PE) winny być wykonane profesjonalnie 
zgodnie z wytycznymi producenta rur.  

Z tego powodu prace instalacyjno-budowlane powinny być wykonywane przez 
specjalnie przeszkolony personel.  
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Jeśli stosowane są rurociągi z PE, dopuszczalne są tylko połączenia zgrzewane termo-
oporowe lub spawanie doczołowe. Mufy elektro-oporowe muszą być zgodne z  DIN 
8074/75. Należy dopilnować  aby spawanie doczołowe wykonywane było zgodnie z 
wytycznymi oraz aby spoiny nie były popękane.  
Wszystkie wartości podciśnienia w tym opracowaniu są podawane w kilopaskalach 
(kPa). Ciśnie o wartości ujemnej  -65 kPa  jest równe ciśnieniu  -0.65 bar lub 35 kPa  
w stosunku do ciśnienia absolutnego wynoszącego około  100 kPa na poziomie 
morza. Deklarowane przez użytkownika sieci  podciśnienie w miejscu włączenia 
wynosi od  - 40 do - 50 kPa. 
Opatentowana studzienka  RoeVac®, jest istotnym elementem składowym całego 
systemu kanalizacji podciśnieniowej, dlatego musi zostać starannie zamontowana 
zgodnie z wytycznymi. Przyłącze (linia serwisowa) oraz rurociąg dopływowy 
grawitacyjny muszą zostać ułożone z odpowiednimi spadkami.    
Zależnie od lokalnych wytycznych, średnia porcja ścieków buforowana w rurociągu 
grawitacyjnym i zbiorniku ścieków powinna wynosić 25% dziennej objętości ścieków 
przepływających przez studzienkę. Należy zapewnić prawidłową wentylację 
studzienki zbiorczej, rurociągu grawitacyjnego doprowadzającego ścieki oraz komory 
zaworowej celem prawidłowej pracy zaworu podciśnieniowego (cykl 
otwarcie/zamknięcie).   
Stosownie do normy  EN 1091 uwzględniać należy pojemność buforową 
(magazynową)  rurociągu grawitacyjnego. 
Testy podciśnienia na ułożonym  rurociągu  podciśnieniowym powinny być 
wykonywane  przed zasypaniem danego odcinka. Do przeprowadzania prób 
szczelności (ciśnienia) należy użyć mobilnej pompy podciśnieniowej (do nabycia w 
firmie Roediger Vacuum). Próby te należy przeprowadzać używając podciśnienia, nie 
zaś nadciśnienia w badanym rurociągu. 

Celem prawidłowego ułożenia rurociągów wraz z punktami ich wypiętrzenia i 
obniżenia należy stosować normę EN 1610 . 

•  minimalny spadek rurociągu na opadającym odcinku wynosi  0.2 %. 

• prawidłowość układania rurociągu powinna być kontrolowana laserem . 

bardzo ważne jest układanie rur na stabilnym podłożu/podsypce na całej długości. 
 

Materiały stosowane w systemie  
• Polietylen  (PE-HD): min. PN 10, SDR 11 

Wykonawca powinien dołożyć starań by stosować rury, na które ich producent 
udziela gwarancji jeśli zastosowane będą do budowy systemu kanalizacji 
podciśnieniowej.   
Zastosowanie profilu zębatego wymaga użycia specjalnych zębów (liftów). Są one 
hydraulicznie zoptymalizowane i wykonane z PE-HD lub PVC. Można je nabyć jako 
kształtki prefabrykowane od dostawcy systemu tj. Roediger Vacuum. Należy  
zachować w szczegółach rozmieszczenie punktów najniższych i najwyższych na 
długości profilu zgodnie z dokumentacją zaaprobowaną przez  Roediger Vacuum. 
Wysokość liftu/uskoku  (zwykle 20, 30 lub 45 cm) jest ważna dla działania systemu 
kanalizacji podciśnieniowej. Celem uproszczenia systemu we wszystkich profilach 
firmy Roediger Vacuum stosowane są lifty o kącie 45°. W rzeczywistości kąt ten 
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oscyluje w granicach 30°- 45° dla materiału PE-HD (ze względu na połączenia muf 
elektrooporowych ). 

Rurociąg przyłącza pomiędzy studzienką podciśnieniową (przydomową ) a 
rurociągiem sieciowym kanalizacji podciśnieniowej lub głównym kolektorem 
podciśnieniowym nazywany jest linią serwisową. Standardowa średnica tego 
rurociągu wynosi d90. 
Przyłącze (linia serwisowa) powinna opadać od zaworu podciśnieniowego w kierunku 
rurociągu docelowego łącząc się z nim (wpadając do niego) w górnej strefie, pod 
kątem max 60°. 
Linie serwisowe  są wpinane do rurociągów ciśnieniowych lub kolektorów  za pomocą 
trójników lewych lub prawych. 

Jest bardzo ważne aby zamontować trójnik zgodnie z kierunkiem przepływu. 
Trójniki powinny być instalowane z minimalnym spadkiem  0.2% w kierunku 
przepływu (nawet zaleca się 0.5% spadku). 

10.1.2. Przył ącze kanalizacji grawitacyjnej. 
 

Przyłącze  kanalizacji grawitacyjnej wykonać z jednościennych rur PVC klasy S o 
średnicach 200 x 5,9 mm  np. produkcji f. Wavin Buk. 

Rurociągi układać na podsypce z pospółki gr. min 10 cm , ze spadkami podanymi na 
rysunkach. 

Na odgałęzieniach i załamaniach wykonać studzienki inspekcyjne  z rury  karbowanej  
Ф315  mm z pokrywą żeliwną A15 /piesi i rowery/ i kinetą PE. 
Przyłącze po wykonaniu przepłukać i poddać próbom szczelności zgodnie z PN. 

Po wykonaniu wykonać inwentaryzację  geodezyjną przewodów i studni, zasypywać 
zgodnie z instrukcją wykonywania sieci kanalizacyjnych z przewodów PVC dostępną 
u producenta rur. 

10.2. Przył ącze wodoci ągowe.   

 

Zgodnie z podanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej przyłącze 
włączone zostanie do rurociągu głównego 110PE ułożonego w ul. Piaskowej. 
Włączenie do rurociągu z zastosowaniem opaski np. HAKU 110 x 1 ¼ ” 
 nr kat. 5310 i zasuwy do przyłącza domowego GW 1 ¼ ”/ ISO 40 mm nr kat.2800 
firmy HAWLE. 
Wodociąg wykonać z rur o Dn 40  PE 100 SDR 17 układanych w wykopie ze 
spadkiem pokazanym na profilu przyłącza. 
Rury łączyć za pomocą łączników zaciskowych i kolan zaciskowych . Załamania 
można wykonać również jako kolana gięte z całości rury. 
Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać inwentaryzację geodezyjną trasy z 
pomiarami wysokościowymi . 
Zasypywanie rur prowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostępną u producenta rur . 
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Materiał na podsypkę i obsypkę musi spełniać warunki podane w p.4. Wytyczne 
branżowe, niniejszego opisu oraz   ww. instrukcji a ponadto należy to robić warstwami 
do wysokości 30 cm nad rurociągiem z zagęszczaniem gruntu przy prowadzeniu rur 
pod nawierzchniami utwardzanymi jak drogi, place, chodniki. 
W trakcie zasypywania 20 cm nad rurą ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa 
sztucznego w kolorze niebieskim z zatopionym drutem sygnalizacyjnym . 
Na przyłączu w budynku zamontowany zostanie wodomierz skrzydełkowy firmy 
FLODIS Dn 25 ze śrubunkami i zaworami odcinającymi oraz zawór antyskażeniowy 
typ BA śr. 1 ½ ” nr kat. 149B3086 firmy DANFOSS. 
Dobór wodomierza w cz. obliczeniowej opracowania. 
Całość robót wykonać zgodnie z WTWiO rurociągów z tworzyw sztucznych oraz 
instrukcją montażu producenta rurociągów z PE oraz zgodnie ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca oddzielne opracowania. 

10.3. Wewnętrzne instalacje wod-kan, c.o., wentylacji mechanic znej, 
c.w.u. i cyrkulacji w budynku sanitarno-szatniowym  

10.3.1.  Instalacja wody zimnej  
 
Zimna woda użytkowa zostanie doprowadzona do nowoprojektowanego budynku z 
istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. 
Przyłącze z rur PE Dn=40mm.  
Zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich projektowanych przyborów 
sanitarnych. 
Przepływ obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706 
Przepływ obliczeniowy instalacji z.w.u. ustalono wg wzoru (Σqn<20dm3/s) 
qz.w.u. = 0,682 (Σqn)

0,45-0,14     [dm3/s]  
gdzie  wypływy normatywne qn wyniosą : 

4 płuczki zbiornikowe  = 4 x 0,13 = 0,52 l/s 

4 umywalki = 4 x  0,07 = 0,28 l/s 

2 zawory czerpalne dn15 = 2 x 0,3 =  0,6  l/s 

3 natryski = 3 x 0,15 = 0,45 l/s 

Łącznie qn= 1,85 l/s 

q = 0,682 (1,85) 0,45 – 0,14 = 0,682 x 1,31 – 0,14 = 0,76 l/s 

Przepływ obliczeniowy instalacji zimnej wody – qz.w.u.= 0,76 dm3/s 
Do wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji proponuje się zastosować 
materiały w systemie KAN-therm. System KAN-therm jest tak uniwersalny, że 
umożliwia zaprojektowanie i wykonanie każdego rodzaju instalacji wodnej i grzewczej 
w dowolnym układzie rozprowadzeń.  
Rury i złączki Systemu KAN-therm wykonane są z bardzo trwałych materiałów, a 
nowoczesne systemy połączeń zgrzewanych pozwalają na budowę szczelnych instalacji, 
którym można zaufać.  
Systemy połączeń KAN-therm pozwalają też na bardzo szybki montaż instalacji, co 
pozwala skrócić prace budowlane i w ten sposób przyczynia się do wymiernych 
oszczędności.  
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Rodzaj rozprowadzenia instalacji jest zależny od oczekiwań i specyfiki inwestycji, 
dlatego jej projekt i wykonanie powinno powierzyć się profesjonalistom.  
Możliwość rozprowadzania instalacji Systemu KAN-therm w podłogach i przegrodach 
budynków, szafki natynkowe i podtynkowe, kształtki niklowane, maskujące listwy 
przypodłogowe to elementy systemu decydujące o wrażeniach estetycznych 
użytkowników.  
Armatura czerpalna łączona  za pomocą kształtek gwintowanych. 

System umożliwia montaż przewodów na ścianie , w szybie instalacyjnym, pod tynkiem  
i w betonowej posadzce. Instalacje systemu można łączyć z innymi  przewodami 
wszelkich rodzajów i typów materiału. 
Rury i kształtki systemu spełniają wymagania COBRTI Instal i posiadają wszelkie 
atesty i dopuszczenia wymagane w Polsce. 

Jako armaturę stosować zawory kulowe wg. SWW 0615-62, lub zawory odcinające 
wykonane w technologii jw. montowane na rozdzielaczach w szafkach ściennych. 

Wszystkie przewody po wykonaniu poddać próbie na ciśnienie i przepłukać. 
Izolować należy rurociągi wody zimnej i ciepłej prowadzone pod posadzką. 
Przewody główne na ścianach w pomieszczeniach ogrzewanych należy zaizolować 
otuliną izolacyjną o grubości 13 mm. 
Pomiar przepływu wody odbywać będzie się przy zastosowaniu centralnego 
wodomierza usytuowanego w pom. nr 2 przyziemia. 

Rozmieszczenie armatury jej średnice oraz średnice rurociągów i ich przebieg jak na 
rysunkach. 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między 
przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
zastosowanego systemu. 
 

10.3.2.    Instalacje ciepłej wody u żytkowej i cyrkulacji 
 

Zaprojektowano instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją pompową , ze względu 
na rozległość instalacji (wspólnej dla całego obiektu). 

Źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie projektowana kotłownia 
gazowa zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym przyziemia budynku. 

Ciepła woda będzie doprowadzona do baterii umywalkowych i natryskowych. 

Armatura czerpalna i przybory sanitarne dostępne w hurtowniach krajowych – standard 
średni europejski. 

Przepływ obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706 
Przepływ obliczeniowy instalacji c.w.u. ustalono wg wzoru (Σqn<20dm3/s) 
qz.w.u. = 0,682 (Σqn)

0,45-0,14     [dm3/s] gdzie qn = 0,73 
Przepływ obliczeniowy instalacji c.w.u. – qz.w.u.= 0,45 dm3/s 
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Instalację ciepłej wody i wody cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur polipropylenowych 
stabilizowanych łączonych metodą zgrzewania w systemie KAN-therm , jak opisano w 
instalacji wody zimnej. 
Do zgrzewania powinny być używane tylko oryginalne przyrządy i urządzenia 
zastosowanego producenta systemu. Zmiany kierunków prowadzenia przewodów 
wykonywać wyłącznie przy użyciu typowych łączników, niedopuszczalne jest gięcie rur 
polipropylenowych zarówno na zimno jak i na gorąco. 
W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach 
ochronnych. W tych miejscach nie może być połączeń przewodów. Przestrzeń między 
przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 
obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego wykonana jest rura. Tuleje 
przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 
Montaż rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta 
zastosowanego systemu. 
Odcinki pionowe i podejścia pod punkty czerpalne należy poprowadzić na ścianach w 
bruzdach (rurociągi w rurach osłonowych PESZEL . 

 
10.3.3.   Izolacje specjalna przewodów prowadzonych  pod 

posadzk ą przej ścia z zadaszeniem 
 

Ze względu na specjalną ochronę cieplną odcinków przewodów wody zimnej, c.w.u. i 
cyrkulacji prowadzonych pod posadzką przejścia z zadaszeniem w prześwicie 
budynku(opisane na rysunkach) przewidziano izolację łupinami z pianki poliuretanowej 
w koszulce z tworzywa (Izolacja STEINONORM) o grubości izolacji 2x30mm. Izolacje 
jedna na drugiej, wykonać zgodnie z PN-85/B-2421. 

 
10.3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą od wszystkich urządzeń sanitarnych 
zainstalowanych w budynku do istniejącej miejskiej podciśnieniowej kanalizacji 
sanitarnej.  
W tym celu zaprojektowano zamontowanie specjalnej studzienki podciśnieniowej z 
zaworem ssącym o śr. 3” , zlokalizowanej w pobliżu rurociągu sieci miejskiej. Do tej 
studzienki doprowadzone będą ścieki z budynku przyłączem kanalizacyjnym z 
przepływem grawitacyjnym opisanych w p.10.3.3. 
Wykonanie wewnętrznej  kanalizacji sanitarnej przewidziano w systemie Wavin.   
- przewody odpływowe poziome wykonać z rur kanałowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu PVC rodzaju P uszczelnionych gumowym pierścieniem, 
- piony oraz podejścia do przyborów wykonać z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na 
wcisk z uszczelką gumową. 
Rozmieszczenie przyborów sanitarnych jak na rysunkach. 
Piony kanalizacyjne zaopatrzyć w rewizje i wyposażyć w rury wywiewne 
wyprowadzone 0,5-1,0 m nad dach budynku. Poziome przewody prowadzone będą pod 
posadzką budynku. 
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Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane – ściany, ławy fundamentowe 
lub pod ławami, należy stosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną może być rura o 
średnicy większej, co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu. 
Przestrzeń między rurami powinna być wypełniona masą plastyczną nie działającą 
korozyjnie na rurę. 
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcji budynków za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. 
Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji, co 
najmniej jedno mocowanie stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla 
przewodów z PVC, co najmniej jedno takie mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 
dla rur z PVC średnicy od 50 do 110mm - 1,0m, 
dla rur z PVC średnicy powyżej 110mm - 1,25m. 
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC łączonych za pomocą połączeń 
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie 
montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego. 

 
10.3.5. Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

Założenia do obliczeń: 

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe o rozprowadzeniu górnym jak pokazano na 
rzucie i rozwinięciu. 
Obliczeniowe temperatury czynnika grzewczego: 
-  zasilanie = 80 oC 
-  powrót = 60 oC 
Strefa klimatyczna: II - ga ,temperatura zewnętrzna Tz =-18oC 
Działanie ogrzewania: bez przerw lecz osłabione w nocy wraz z regulacją ciepła w 
źródle ciepła – projektowana kotłownia z automatyką regulacyjną. 
Temperatury wewnętrzne pomieszczeń przyjęto wg PN –82/B-02402 
Obliczeniowa moc cieplna instalacji co: Q = 6,24 kW 
 - instalacja grzejnikowa. 
Obliczenie zapotrzebowania ciepła i obiegów hydraulicznych wykonano na komputerze 
z użyciem programu obliczeniowego f.PURMO z roku 2010 w oparciu o „Wytyczne 
stosowania i projektowania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI 
Instal oraz katalogów i nomogramów dla doboru zaworów termostatycznych. 
Zaprojektowano wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w układzie dwururowym, 
pompowym z rozdziałem górnym w układzie zamkniętym. Parametry pracy instalacji 
c.o. Tz/Tp = 80/60oC. 
W projektowanej instalacji przewiduje się zastosowanie :  
- przewody miedziane lutowane na lut miękki,  
- armatura odcinającą mosiężna, 
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- zawory przygrzejnikowe termostatyczne typ RA-N-P, 
- na powrocie zawory odcinające ze spustem, 
-    zespoły grzejne PUIRMO z uwzględnieniem 15% dodatku do wydajności ze   
względu na zawory regulacyjne. 
Piony instalacji c.o. należy prowadzić na ścianach. 
Poziome przewody naścienne  montować na typowych podporach dla przewodów typ A 
wg kat. COWCT W-wa. Natomiast przewody pionowe montować na typowe uchwyty 
do rur typu B i D wg normy BN/8864-27/01.  
Jako armaturę odcinającą w instalacji należy stosować: 
-    przy rozdzielaczach na zasilaniu i powrocie:- zawory mosiężne mufowe kulowe 
-    na rurociągach powrotnych zawory regulacyjno – odcinające. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać bezpośrednio w grzejniku oraz na przewodzie 
poziomym przy kotle odpowietrznikami  f. FLAMCO z zaworem stopowym ø 15 mm. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z normąPN-91/B-02420-1a. 
Po zamontowaniu instalacji co należy wykonaną instalację poddać próbie ciśnieniowej 
zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. 
Po pozytywnej próbie wykonać płukanie oczyszczające, najbardziej skutecznym 
płukaniem jest płukanie odcinkowe instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie 
całej instalacji. 
Próbę wodną ciśnieniową wykonać zgodnie z PN-81/B-10700. 
Po płukaniu instalacji wykonać regulację zaworów poprzez ustawienie nastaw. 
Przewody rozprowadzające prowadzone w prześwicie budynku(opisane na rysunkach), 
należy zaizolować termicznie łupinami z pianki poliuretanowej w koszulce z tworzywa 
(Izolacja STEINONORM) o grubości izolacji 2x30mm. Izolacje jedna na drugiej, 
wykonać zgodnie z PN-85/B-2421. 
W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe o małej zawartości wody, płytowe o 
zróżnicowanej wysokości i długości grzejnika jako jednopłytowe, i dwupłytowe.  
Montaż grzejników w pomieszczeniach wykonać zgodnie z instrukcją montażową 
dostarczoną przez Dystrybutora. 
 

10.3.6. Kotłownia gazowa 
 
Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.      - Qco = 6,24 kW 
Temperatury obliczeniowe instalacji c.o.   - tzi/tpi = 80/60 °C 
Zapotrzebowanie ciepła maksym. na cele c.w.u.  - Qcw = 32,0 kW 
Temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u.    - tzi/tpi = 10/55 °C 

 

Zaprojektowano kotłownię wodną z kotłem gazowym wiszącym kondensacyjnym  typ 
Vitodens 200-W o mocy 3,8 do 35 kW, z naczyniem wzbiorczym12 L, zaworem 
bezpieczeństwa, pompą obiegową  i regulatorem pogodowym Vitotronic 200 typ HO1 z 
czujnikiem temperatury zewnętrznej ATS, produkcji f. Viessmann. 

Do sterowania kotłownią projektuje się automatykę producenta kotła. 
Układ regulacyjny zapewnia prace kotłowni z priorytetem c.w.u. 
Regulator pogodowy Vitotronic 200 kotłów wiszących zapewnia użytkownikowi 
wszystkie możliwości komfortowego ogrzewania, regulowanego według własnych 
potrzeb. 
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Raz ustawiony, automatycznie spełni wiele funkcji. Jeśli użytkownik pragnie dokonać 
indywidualnych nastawień, to jest to bardzo łatwe dzięki przejrzystemu pulpitowi 
obsługowemu regulatora Vitotronic z podświetlanymi przyciskami i dużemu 
wyświetlaczowi tekstowemu. 
Projektuje się system zabezpieczenia instalacji c.o. w układzie zamkniętym z naczyniem 
przeponowym typu REFLEX.  
Zabezpieczenie instalacji stanowią: 
Naczynie ciśnieniowe  REFLEX typu N, o pojemności 12 dm3 ; p=3,0 bary, 
Zawór bezpieczeństwa kotła typ 1915 o nastawie 3,0 bary. 
Instalacja spalinowa 
Kocioł w wersji z czerpaniem powietrza z zewnątrz. 
Spaliny i powietrze  będą odprowadzane systemem spalinowym SP60 ze stali 
nierdzewnej. Komin należy wyprowadzić około 0,5 metra poza połać dachową 
budynku. 
U podstawy systemu zamontować wyczystkę oraz stopę z odkraplaczem. 
Jako armaturę odcinającą na rurociągach c.o. zastosowano zawory kulowe w wersji 
gwintowanej. 
W przypadku instalacji centralnego ogrzewania najwyższe punkty instalacji należy 
odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. 
Instalację w obrębie kotłowni należy poddać próbie wodnej na ciśnienie: 
4,0 bar instalacja c.o. 
6,0 bar po stronie instalacyjnej zimnej i c.w.u. 
Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. 
Uwaga ! 
Naczynia ciśnieniowe REFLEX i zawory bezpieczeństwa zamontować dopiero po 
wykonaniu prób ciśnieniowych . 
Wszystkie rurociągi c.o. i c.w.u. na ścianach  w pomieszczeniu kotła izolować za 
pomocą otulin termoizolacyjnych typu „STEINONORM”.  
Wskazówki dotyczące wykonania robót: 
W czasie montażu kotłowni posługiwać się schematem technologicznym, na którym w 
sposób kompleksowy uwidoczniono armaturę i osprzęt: 
-przewody prowadzić ze spadkiem 3%o 

-przewody biegnące pod stropem montować na wieszakach, a na ścianach na podporach 
ślizgowych wspornikowych. 
Pomiędzy podporą a przewodami zastosować podkładki tłumiące hałas. 
Czujnik temperatury zewnętrznej montować na ścianie północnej obiektu 
całość prac wykonać zgodnie z: 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II 
Instalacje Sanitarne  i Przemysłowe” 
Aktualnie obowiązującymi przepisami BHP, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” 
Urządzenia montować zgodnie z DTR 
Przy zakupie urządzeń należy zażądać odpowiednich dokumentów 
(paszporty, atesty, dopuszczenia itp.). 
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10.3.7. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Pomieszczenia szatni i umywalni z w.c. wymagają intensywnej wentylacji 
mechanicznej. 
Przyjęto ilość wymian: 
Szatnie   – nawiew 4w/h, wywiew 5w/h 
Umywalnie  – n 5w/h, w 6w/h 
Szatnia trenera   –n 2w/h, w 3w/h 
 
Ilość powietrza wentylacyjnego: 
 
Szatnia - Kubatura – 10,9 x 2,7 = 29,43 m3 
 nawiew 29,43 x 4 = 120 m3/h 
wywiew 29,43 x 5 = 150 m3/h 
Umywalnia i w.c.  - Kubatura – 6,0  x 2,7 = 16,2 m3 
 nawiew 16,2 x 5 = 80 m3/h 
wywiew 16,2 x 6 = 100  m3/h 
Szatnia trenera- Kubatura –5,3 x 2,7 = 14,3m3 
 nawiew 14,3x 2 = 30 m3/h 
wywiew 14,3x 3 = 45 m3/h 
 
Organizacja wymiany powietrza: 
 
Ze względu na niewielkie ilości powietrza wywiewanego i nawiew przez nawietrzaki 
podokienne zaprojektowano trzy zespoły wentylacyjne. 
Zespół nawiewno wywiewny (oznaczony)W1 z umywalni i w.c. przy szatniach. 
Nawiew 2 nawietrzaki po 80 m3/h =160 m3/h ; wywiew- wentylator dachowy  
typu WDS-16A  o wyd. 200m3/h prod. f. HAKOM 
Zespół nawiewno wywiewny (oznaczony)W2 z  szatni ogólnych 
Nawiew 4 nawietrzaki po 60 m3/h =240 m3/h ; wywiew- wentylator dachowy  
typu WDS-16A  o wyd. 300m3/h prod. f. HAKOM 
Zespół nawiewno wywiewny (oznaczony)W3 z umywalni i w.c. ogólnych i 
niepełnosprawnych. 
Nawiew 2 nawietrzaki po 80 m3/h =160 m3/h ; wywiew- wentylator dachowy  
typu WDS-16A  o wyd. 200m3/h prod. f. HAKOM 
Szatnia trenera nie wymaga wentylacji mechanicznej. 
Nawiew – nawietrzak podokienny. Wywiew wywietrzak cylindryczny Dn 160 na 
podstawie dachowej. 
Zestawienie elementów wentylacji na rys.10/S. 
Przewody prowadzone w przestrzeni dachowej izolować matami z wełny mineralnej 
pod płaszczem z folii aluminiowej. 
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10.3.8. Instalacja gazowa 
 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wewnętrznej  instalacji gazowej od wyjścia 
z punktu redukcyjno-pomiarowego do odbiornika gazu , którym będzie wiszący gazowy 
kocioł kondensacyjny z czerpaniem powietrza z zewnątrz opalany gazem ziemnym GZ 
41,5. 
Opracowanie zawiera również wytyczne doprowadzenia powietrza do spalania gazu  i 
wentylacji ogólnej pomieszczeń kotłowni.  
Przyłącze gazu, szafka gazowa, kurek główny, reduktor  i układ pomiarowy zawarto w 
oddzielnym opracowaniu projektowym dostawcy gazu. 
Inwestor dla zapewnienia ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. postanowił 
doprowadzić do budynku gaz ziemny przewodowy i  uzyskał w spółce Dolnośląski 
Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Zakład Dystrybucji Gazu Zgorzelec ul. 
Fabryczna 1, wymagane zapewnienie dostawy gazu dla potrzeb grzewczych w ilościach 
w pełni pokrywających przewidywane zapotrzebowanie. 

Kocioł  usytuowano w pomieszczeniu magazynowym we wschodnim skrzydle  budynku 
zaplecza boiska. 
Pomieszczenie odpowiada warunkom stawianym tego typu kotłowniom o mocy do 30 
kW. 
Projektowany kocioł posiada wymagane zabezpieczenia potwierdzone deklaracją 
zgodności potwierdzoną przez producenta i atest bezpieczeństwa UDT. 
Oświetlenie pomieszczenia naturalne i sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymogami 
stopnia ochrony IP-24. 
Istniejące przyłącze  gazu średniego  ciśnienia z sieci miejskiej i punkt redukcyjno-
pomiarowy stanowią oddzielne urządzenia  dostawcy gazu. 
Rodzaj paliwa gazowego : GZ-41,5  gaz ziemny zaazotowany  

wg. PN-C-04753:2002 grupa L podgrupa Lw  

- gazomierz usytuowany w szafce na zewnątrz budynku, 
- gazomierz miechowy G4  
- reduktor FE 10 , 2 kPa 
Minimalne ciśnienie gazu przed przyborami -  20 mbar. 
Dane pomieszczenia usytuowania kotła: 
Powierzchnia pomieszczenia     - 5,31 m2 
Wysokość pomieszczenia    - 2,7 m 
Kubatura     - 14,34 m3 
Moc kotła      - 26 kW 

 
Dla odprowadzenia spalin i do doprowadzenia powietrza do spalania dla  kotła z 
zamkniętą komorą spalania przewiduje się wykonanie pionowego przewodu 
powietrznego i spalinowego z typowych elementów systemu SP 60, ze stali 
nierdzewnej. 
Nawiew powietrza przy tego typu kotła nie jest wymagany. 
Wywiew z kotłowni  kanałem  o minimalnej powierzchni 200 cm2 ,z kratką  o 
wymiarach 14 x14 cm pod stropem pomieszczenia. 
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Przyłącze doprowadza gaz ziemny zaazotowany GZ 41,5 średniego ciśnienia do 
projektowanej naściennej szafki gazowej. 
Szafkę gazową z reduktorem i urządzeniem  pomiarowym  usytuowano w miejscu 
zaznaczonym na rzucie parteru w odległości minimalnej 0,5 m od okna, drzwi i od 
terenu.  
Instalację gazową do kotła należy wykonać z projektowanej  naściennej szafki gazowej 
wyposażonej w kurek główny, reduktor  i gazomierz miechowy G4. 
Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych 
przez spawanie układanych na ścianach budynku. W podejściach do urządzeń łączonych 
na gwint z użyciem staliwnych łączników gwintowanych. 
Alternatywnie instalację można wykonać z rur miedzianych łączonych lutem twardym. 
Przed kotłem zamontować filtr siatkowy a przed nim  atestowany kurek kulowy do 
gazu. 
Prowadzenie przewodów poziomych co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów 
instalacyjnych. Przewody krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny 
być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 
W przejściach przez ściany montować tuleje ochronne o średnicy umożliwiającej 
swobodne przesuwanie rury przewodowej. Średnice przewodów dobrano w sposób 
zapewniający spadek ciśnienia mniejszy od dopuszczalnego tj. 2,5 hPa. 
Instalację gazową po wykonaniu poddać próbom szczelności w obecności dostawcy 
gazu . 
Próbę wykonać powietrzem pod ciśnieniem 0,05 MPa w czasie 30 min. Z 
przeprowadzonej próby sporządzić odpowiedni protokół. 
Po wykonaniu prób rurociągi oczyścić  i pomalować farbą podkładową 
chlorokauczukową lub ftalową  a następnie farbą olejną nawierzchniową w kolorze 
żółtym. 
Instalację gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego 
i dokumentacją. 
Użytkownik instalacji i urządzeń gazowych winien posiadać pisemne potwierdzenie o 
przyuczeniu do obsługi i odcinania dopływu gazu do urządzeń. 
  
 

 
 

                    Opracował     
                                      mgr inż. Stefan Czarkowski 
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11. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
11.1. Przedmiot opracowania  

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia kompleksu boisk 
sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Iłowej przy ul. Piaskowej dz. nr 
625/2 
 

11.2. Podstawa opracowania   
 
Podstawą opracowania są: 
- zlecenie inwestora 
- zapewnienie inwestora o dostawie energii z sieci ENEA 
- projekt branży budowlanej 
- projekt branży sanitarnej 
- wizja lokalna w terenie 
- uzgodnienia z inwestorem 
- obowiązujące przepisy i normy 
 

11.3. Zakres opracowania  
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych związanych z 
zasilaniem i oświetleniem boisk w zakresie: 
  - budowa linii zasilającej obiekt (od ZKP do rozdzielnicy TE) 
 - montaż rozdzielnicy TE 
 - instalacje wewnętrzne w budynku zaplecza socjalnego 
  - wybudowanie linii kablowych oświetlenia boiska do piłki nożnej 
 - wybudowanie linii kablowych oświetlenia boiska wielofunkcyjnego 
 - wybudowanie linii kablowych oświetlenia dozorowego 
  - wybudowanie linii kablowych oświetlenia parkingu 
  - montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami  
  - ochrona od porażeń 
  - ochrona od przepięć 

11.4. Charakterystyka energetyczna  
 

 Boisko  
do piłki nożnej 

Boisko  
wielofunkcyjne 

Budynek 
zaplecza 

 

 

Napięcie robocze U [V] 230/400V 230/400V 230/400V  
Układ instalacji TN-S TN-S TN-S  
Moc zainstalowana Pi [kW] 16 opraw – 5,20 8 opraw – 2,60 6,61  
Moc zapotrzebowana Pz [kW] 5,20 2,60 6,61  
Prąd obliczeniowy [A] 8,35 4,17   
Prąd zabezpieczenia obwodu [A] 20 16   
Śr. natężenie ośw. obl. E [lx] 85 117   
Śr. natężenie ośw. wym. E [lx] 75 75   
     

 
Dodatkowa ochrona od porażeń szybkie samoczynne wyłączenie zasilania 
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11.5. Zasilanie zespołu boisk  
 
Zespół boisk zasilany będzie z sieci energetyki zawodowej ENEA ze złącza 
kablowego zintegrowanego z pomiarem ZKP. Ze złącza ZKP kablem YKY  5x16 
wyprowadzona będzie wewnętrzna linia zasilająca rozdzielnicę TE zlokalizowaną 
pomieszczeniu trenera. 
 

11.6. Rozdzielnica TE  
 
Rozdzielnicę TE zamontować na ścianie w pomieszczeniu trenera.  
Rozdzielnica TE obsługiwać będzie pod względem energetycznym, boisko do piłki 
nożnej, boisko wielofunkcyjne, oświetlenie parkingu i budynek zaplecza boisk. 
Rozdzielnicę TE wykonać w obudowie wzmocnionej montowanej n/t. 
 

11.7. Instalacje wewn ętrzne zaplecza  
 
Instalacje oświetlenia gniazd wtyczkowych 
Przewidziano wykonanie instalacji elektrycznych zasilania oświetlenia i gniazd 
wtyczkowych. 
Oświetlenie budynku realizowane będzie przy wykorzystaniu opraw oświetleniowych 
świetlówkowych i żarowych mocowanych na stropie i na ścianach. 
Oprawy oznaczone symbolem Aw wyposażone będą w modułu oświetlenia 
awaryjnego podtrzymujący świecenie oprawy pomimo braku napięcia zasilania przez 
okres 3 godzin.  
Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDY 3(4)x1,5/750V układanymi w 
tynku z zachowaniem 5mm warstwy tynku nad przewodem. W przestrzeni ponad 
stropem przewody do opraw układać w rurkach osłonowych. 
Sterowanie oświetleniem miejscowe wyłącznikami przy wejściu do pomieszczeń. 
Sterowanie oświetleniem wejścia do budynku zaplecza socjalnego wykonać przy 
użyciu wyłączników automatycznych – czujników ruchu. 
Obwody gniazd wykonać przewodami typu YDY 3x2,5/750V układanymi w tynku z 
zachowaniem 5mm warstwy tynku nad przewodem. 
Osprzęt (wyłączniki i gniazda) montować p/t w puszkach umożliwiających 
przykręcenie metalowych korpusów osprzętu do puszki za pomocą śrub w celu 
uniemożliwienia wyrwania gniazd z puszek w trakcie eksploatacji. 
Wysokość montażu osprzętu: 
- wyłączniki ok. 1,45m od podłoża 
- gniazda na wysokości dostosowanej do wymogów technologicznych 
Zastosowany osprzęt ma posiadać IP 44 (lub więcej) i być dobrego gatunku. 
UWAGA! Gniazda mają posiadać wewnętrzne zabezpieczenie (blokadę) przed 
wprowadzeniem pojedynczego bolca w jeden otwór gniazda. 
 
Instalacja zasilania wentylacji 
W pomieszczeniach sanitarnych i w szatniach projektowana jest wentylacja 
mechaniczna. 
Wentylatory w pomieszczeniach socjalnych załączane będą wraz z załączeniem 
oświetlenia, a wentylatory w szatniach załączane będą poprzez czujki ruchu według 
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nastaw dobranych eksploatacyjnie (czas działania do 15 minut po zakończeniu ruchu). 
Obwody zasilania wentylatorów wykonać przewodami typu YDY 3x1,5/750V 
układanymi w tynku z zachowaniem 5mm warstwy tynku nad przewodem. 
 
Instalacja wyrównawcza 
W celu uniknięcia możliwości pojawienia się napięcia na elementach metalowych 
instalacji obcych w obiekcie przewidziano montaż połączeń wyrównawczych. 
Główną Szynę Wyrównawczą GSW w rozdzielnicy TE połączyć poprzez złącze 
kontrolne z przewodem odprowadzającym FeZn 25x4 uziomu fundamentowego. 
W budynku w celu wyrównania potencjałów mogących pojawić się na przewodzących 
częściach instalacji obcych, projektuje się zabudowę lokalnych szyn wyrównawczych 
LSW. 
Do LSW przewodem LgY 6 (o izolacji w kolorze żółto-zielonym) przyłączyć 
wszystkie instalacje obce mogące przewodzić prąd elektryczny tj.: metalowe rury 
wodne (armaturę) itp. LSW przewodem LgY 6 połączyć z szyną GSW w rozdzielnicy 
TE. Instalacje wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami - §113 ust.1,§122 ust.3,§135 ust.6, 
§158ust.7,§183ust.7). 
 
Instalacja odgromowa 
Dla ochrony przed skutkami bezpośrednich wyładowań atmosferycznych projektuje 
się wykonanie instalacji odgromowej na budynku zaplecza socjalnego.  
Zwody poziome, przewody odprowadzające do złączy kontrolnych wykonać 
przewodem FeZn fi:8. Na dachu do zwodów przewodem FeZn fi:8 połączyć wszystkie 
metalowe konstrukcje wystające ponad dach. Jako zwody poziome wykorzystać 
metalowe poszycie dachu. Przewody odprowadzające układać w warstwie ocieplenia 
w rurce izolacyjnej o średnicy wewnętrznej 20mm i grubości ścianki 5mm (lub w 
RVS 20 układanej w RVS 28) mocowanej do ściany budynku. 
Złącza kontrolne umieścić w puszkach bryzgoszczelnych z tworzywa umieszczonych 
na wysokości ok. 0,6m od poziomu terenu i zlicowanych z elewacją budynku. 
Przewody odprowadzające od złączy kontrolnych do uziomu wykonać przewodem 
FeZn 25x4. Przewody odprowadzające połączyć z uziomem przez spawanie. 
Uziom wykonać jako fundamentowy z płaskownika FeZn 25x4 układany w wykopie 
ławy fundamentowej budynku. Oporność uziemienia ma być mniejsza od 30Ω. 
 

11.8. Instalacja o świetlenia boisk  
 
Do oświetlenia boiska dobrano oprawy oświetleniowe – projektory- MVP 506 A/59 ze 
źródłem światła 1xHPI-TP 250W SGR wg katalogu PHILIPS (lub równoważne) 
zainstalowane na wspornikach OZ3 i OZ2T montowanych na słupach 
oświetleniowych na wysokości h=12m nad terenem. 
Słupy wielokątne ocynkowane posadowione na fundamencie betonowym. 
Dobrano słupy SX12/4 z fundamentem B-160 wg katalogu ELMONTER Zagórów 
(lub równoważne). 
Do zabezpieczenia opraw przed przeciążeniem przewiduje się zabudowanie tabliczki 
bezpiecznikowej we wnęce słupa. Tabliczka ma być wyposażona w listwę zaciskową 
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do przyłączenia kabli zasilających i wyłączniki nadmiarowoprądowe po jednym dla 
każdej oprawy. Połączenia pomiędzy zabezpieczeniem, a oprawą wykonać 
przewodem YDY 3x2,5. 
Projektory łączyć do kolejnych faz L1, L2, L3. 
Obwody oświetlenia boisk wykonać kablem typu YKY 5x6. 
Ostatnie słupy obwodów oświetleniowych uziemić przy pomocy taśmy FeZn 25x4 
układanej w rowach kablowych (10cm poniżej układanego kabla), przy czym wartość 
oporności uziemienia nie może być większa jak 30Ω. 
W przypadku, gdy wymagana oporności uziemienia nie zostanie osiągnięta przy 
zastosowaniu płaskownika FeZn 25x4 instalacje rozbudować o uziom pogrążany typu 
GALMAR o długości koniecznej do uzyskania oporności uziemienia mniejszej od 
30Ω. 
Lokalizację słupów pokazano na rysunku. 
 

11.9. Instalacja o świetlenia dozorowego  
 
Dla oświetlenia dozorowego boiska projektowany jest obwód zasilający kablem YKY 
3x6. 
Boiska w porze nocnej oświetlone będą oprawami MWF330-1xHPI-T250W wg 
katalogu PHILIPS (lub równoważnymi) montowanymi na słupach oświetlenia boisk. 
Do zabezpieczenia oprawy przed przeciążeniem przewiduje się zabudowanie tabliczki 
bezpiecznikowej we wnęce słupa. Tabliczka ma być wyposażona w listwę zaciskową 
do przyłączenia kabli zasilających i wyłącznik nadmiarowoprądowy dla obwodu 
oprawy. Połączenia pomiędzy wyłącznikiem a oprawą wykonać przewodem YDY 
3x2,5. 
Sterownie oświetleniem z rozdzielnicy TE. 
Lokalizację opraw oświetlenia dozorowego pokazano na rysunku. 
 

11.10. Instalacja o świetlenia parkingu  
 
Dla oświetlenia parkingu projektowany jest obwód zasilający kablem YKY 3x6. 
Parking oświetlany będzie oprawami SGS 102/150W wg katalogu PHILIPS (lub 
równoważnymi) montowanymi na wspornikach dwuramiennych 180º montowanych 
na słupach oświetleniowych na wysokości h=9m nad terenem. 
Słupy wielokątne ocynkowane posadowione na fundamencie betonowym. 
Dobrano słupy SX9/4 z fundamentem B-120 wg katalogu ELMONTER Zagórów (lub 
równoważne). 
Do zabezpieczenia opraw przed przeciążeniem przewiduje się zabudowanie tabliczek 
bezpiecznikowych we wnękach słupów. Tabliczka ma być wyposażona w listwę 
zaciskową do przyłączenia kabli zasilających i gniazd bezpiecznikowych dla 
obwodów opraw. Połączenia pomiędzy gniazdem bezpiecznika, a oprawą wykonać 
przewodem YDY 3x2,5. 
Sterownie oświetleniem z rozdzielnicy TE. 
Lokalizację opraw oświetlenia parkingu pokazano na rysunku. 
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11.11. Układanie kabli  
 
Projektowane linie kablowe układać w wykopie na głębokości 0,7m, na podsypce 
piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubości warstwy piasku 0,1m.  
Kabel układać linią falistą z zapasem 3% długości wykopu. Przy wprowadzeniu do 
budynku i przy słupach oświetleniowych pozostawić zapas kabla o długości ok. 2m.  
Kable przewidziane dla zasilania słupów oświetleniowych układać wzdłuż tras 
pokazanych na rysunku. 
W miejscach skrzyżowań z instalacjami obcymi kabel chronić rurą osłonową DVK 75. 
Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki w odstępach, co 10m oraz w 
punktach charakterystycznych (zakręty, końce przepustów). 
Na oznacznikach umieścić napisy: typ kabla, przekrój, relację linii kablowej oraz 
symbol właściciela. 
Treść opisu opasek Oki uzgodnić z inwestorem. 
Przed zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonych linii kablowych. 
Na kabel nasypać warstwę 0,1m piasku drobnoziarnistego – nadsypkę i 0,15m gruntu 
rodzimego i na tej wysokości (0,25m od górnej powłoki kabla) ułożyć pas folii o 
szerokości 0,2m i grubości nim. 0,5mm z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. 
Tak ułożoną linię kablową zgłosić do odbioru – przed zasypaniem. 
 

11.12. Ochrona od pora żeń 
 
Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowi izolacja przewodów, 
osprzętu i części przewodzących. 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (przy uszkodzeniu) przewiduje się: 
  SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁ ĄCZENIE ZASILANIA 
Wszystkie dostępne części przewodzące przyłączyć do zacisków ochronnych. 
 

11.13. Ochrona od przepi ęć 
 
Dla ochrony od przepięć pochodzących z sieci energetyki jak i od wyładowań 
atmosferycznych rozdzielnica TE wyposażona będzie w ograniczniki przepięć kl. 
B+C. 
 

11.14. Usuni ęcie kolizji  
 
W obszarze projektowanego boiska do piłki nożnej znajduje się słup oświetlenia 
drogowego. Słup przesunąć poza obszar kolizyjny.  
Nową lokalizację słupa pokazano na rysunku. 
 

11.15. Informacja na temat BIOZ  
 
Roboty montażowe przy budowie oświetlenia boisk zalicza się do prac, których 
wykonywanie w związku z przemieszczaniem fundamentów i stawianiem wysokich 
słupów oświetleniowych oraz montażem opraw oświetleniowych na wysokości może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 
W związku z tym przed rozpoczęciem robót kierownik robót ma opracować plan 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (o zakresie i formie określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r). 
 

11.16. Uwagi ko ńcowe  
 
Prace przy wykonywaniu instalacji ma wykonywać firma posiadająca niezbędną 
wiedzę i przygotowanie techniczne oraz sprzętowe do prowadzenia robót 
elektrycznych. 
Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy i eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych, wymaganiami przepisów i norm. 
W pobliżu urządzeń podziemnych oznaczonych na planach zabrania się wykonywania 
wykopów mechanicznych. 
 
Instalacje podczas montażu i po wykonaniu, a przed oddaniem do eksploatacji poddać 
oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania 
przepisów i norm. Sprawdzić fizycznie prawidłowość działania wyłączników 
nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych wykonać pomiary skuteczności 
ochrony od porażeń we wszystkich obwodach. 
Należy sprawdzić: 
  - trasy linii kablowych 
  - ciągłość żył 
  - zgodność faz 
  - równomierność obciążenia faz 
  - rezystancję izolacji 
 - rezystancję uziemienia słupów  
  - skuteczność ochrony od porażeń. 
Wyniki zaprotokółować i przekazać inwestorowi (użytkownikowi). 
Instalowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty. 
UWAGA! 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy opracować projekt wykonawczy. 
W projekcie przedstawić wszystkie niezbędne rozwiązania techniczne i materiałowe 
nie ujęte w projekcie budowlanym. 

 
 
 

 
          Opracował 
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