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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 

Technologia wykonania robót budowlanych 
 

1. DANE OGÓLE 
 

 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12,                   
53-413 Wrocław 

 Lokalizacja budynku : Wrocław, pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23,obręb 
Południe 

 
2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
 

 Plan sytuacyjno-wysokościowy terenu w skali 1:500 
 Projekt architektoniczno-budowlany budynku 
 Inwentaryzacja budowlana działki wraz z zabudowaniami do celów projektowania 

instalacji sanitarnych 
 Zapewnienie odbioru ścieków oraz określenie warunków przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej dla istniejącego budynku służby zdrowia – budynek B we 
Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23,obręb Południe, wydane 
przez MPWiK Wrocław nr 043827/18/KOU/ZJa z dnia 19.09.2018 r.  

 Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 r. 
 Obowiązujące Polskie Normy oraz Normy Branżowe 

 
3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku 
służby zdrowia – budynek B we Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12, działka nr 9, AM-23,                   
obręb Południe.       
Zgodnie z pismem wydanym przez MPWiK Wrocław nr 043827/18/KOU/ZJa z dnia 
19.09.2018 r. informuje się, że: 
- odbiór ścieków bytowych z budynku zapewniony jest do istniejącej miejskiej sieci 
kanalizacji ogólnospławnej kamionkowej dn 0,3m w ulicy pl. Hirszfelda   

   
      3.1. INFORMACJE OGÓLNE  
               

Budynek służby zdrowia – budynek „B” Dolnośląskiego Centrum Onkologii we 
Wrocławiu przy pl. Hirszfelda 12 posiada wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, 
która wyprowadzona jest z budynku od strony północnej i podłączona do istniejącej 
kanalizacji zewnętrznej na podwórzu działki nr9, a następnie odprowadzona do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy pl. Hirszfelda. Istniejące przyłącze kanalizacyjne dn150 
odprowadzające ścieki sanitarne oraz deszczowe z budynku „B” nie jest wydajne gdyż nie 
odbiera w pełni całej ilość ścieków z budynku. Powstaje zator na przyłączu a następnie 
„cofki” i zalewanie budynku w piwnicach.  
W związku z planowanym remontem instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w 
piwnicach w budynku „B” planuje się rozdział budynku na dwa niezależne odcinki 
instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, gdzie większy z nich będzie odprowadzony 
do projektowanego nowego dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku 
jednocześnie odciążają istniejące przyłącze kanalizacyjne ze zbyt dużego odbioru ścieków 
z budynku. 
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3.2 OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ  

     
Projektuje się nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku z rur kamionkowych o 
średnicy dn 150. Przewody należy układać na ok. 10cm podsypce z piasku. 
Wypoziomowana podsypka musi być luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie 
podparcie dla rury i kielicha. Przyłącze należy wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej kamionkowej dn300 w ulicy za pomocą zamontowania na sieci trójnika 
kamionkowego dn 300 z odejściem dn 150 pod kątem 45°. Projektuje się wycięcie w 
istniejącym rurociągu sieci kanalizacyjnej  odcinka o długości odpowiadającej wymiarom 
projektowanego trójnika dn 300/150/45° oraz króćca przyłączeniowego L=60cm. 
Połączenie trójnika i króćca z istniejącą siecią kanalizacyjną należy wykonać za pomocą 
manszet naprawczych typu ciężkiego „2B” dn 300. Następnie zamontować do trójnika łuk 
kamionkowy dn 150 o kącie 45° w celu skierowania przyłącza prostopadle do sieci i 
budynku. Za kolanem należy wykonać odcinek prosty z rur kamionkowych w kierunku 
budynku. 
Przewody układać na ok. 10cm podsypce z piasku. Wypoziomowana podsypka musi być 
luźno ułożona i nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. 
Przejście rurociągu pod fundamentem budynku należy wykonać w rurze osłonowej 
stalowej dn355mm, L=2,00m. Jeżeli zajdzie konieczność przejścia rurociągu przez ścianę 
fundamentową należy przejście wykonać przewiertem.  
Z uwagi na brak miejsca między budynkiem a granicą działki na posadowienie studni 
rewizyjnej na przyłączu projektuje się wprowadzić przyłącze kanalizacji sanitarnej do 
budynku i zamontować w piwnicy budynku studnię rewizyjną z czyszczakiem. 
Projektuje się w studnię rewizyjną szczelną PCV dn 800 z czyszczakiem, typ np. Kessel 
Controlfix LW800 T1 lub równoważną, zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym 
wodomierza głównego w piwnicy budynku w odległości 1,20m od ściany zewnętrznej. 
Połączenie studni z przyłączem należy wykonać za pomocą kształtek przejściowych                   
pcv-kamionka. Do studni rewizyjnej na przyłączu będzie wpięta instalacja wewnętrzna 
kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki z budynku. 
 
 

 
    3.4. ROBOTY ZIEMNE  

 
Wykopy pod przyłącze kanalizacyjne wykonywać mechanicznie. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Przewody należy układać w wykopie wąskoprzestrzennym przy zastosowaniu pełnych 
umocnień ścian wykopów. Przewody układać bezpośrednio na ręcznie wyrównanym 
podłożu z piasku  na dnie wykopu. Po ułożeniu odcinka przyłącza kanalizacyjnego należy 
zastosować obsypkę rur piaskiem do gr 30cm odpowiednio zagęszczając. Pozostałą część 
wykopu zasypać również piaskiem odpowiednio warstwami ubijając. 
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4. UWAGI I INFORMACJE KOŃCOWE 
 

 Zakończone roboty na przyłączu kanalizacyjnym przed zasypaniem zgłosić do pomiaru 
geodezyjnego 

 Budynek zaopatrzony jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące 
przyłącze wodociągowe – ujęć własnych brak. 

 Wody opadowe i roztopowe są odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji 
ogólnospławnej  w ulicy pl. Hirszfelda. 

 Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane poniżej poziomu terenu w budynku należy 
zabezpieczyć urządzeniami przeciwzalewowymi. 

 Wpięcia do sieci kanalizacyjnej może dokonać tylko właściciel sieci lub osoba przez 
niego upoważniona  

 Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 
robót budowlano-montażowych” t2 

 Informacja na temat planu BIOZ – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23.06.2003 r w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na paragraf 6 pkt 1a 
(wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m) na 
etapie wykonawstwa wymagany jest plan BIOZ 

 Odstępstwa od projektu - nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego są możliwe, o 
ile nie spowodują naruszenia obowiązujących przepisów lub zasad sztuki budowlanej. 
Podany w projekcie i specyfikacjach technicznych materiał stanowi propozycję 
projektanta.                  . 

 
 
 
 
 
 
 
                                                          Opracował: 
 
          Inż. Adam Grajper 


