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1. PODSTAWA OPRACOWANIA   
 

1.1. Zlecenie inwestora, 

1.2. Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne  Inwestora, 

1.3. Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne  Użytkownika (Politechnika Rzeszowska), 

1.4. Mapa do celów projektowych w skali 1 :500,  

1.5. Dokumentacja geotechniczna podłoża,  

1.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AR.I.55.7331/27/09 

1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, c.o, wody i odbioru ścieków, 

1.8. Obowiązujące przepisy i normy. 

 

 

 2. ZAKRES OPRACOWANIA 

 

2.1. budynek laboratorium badawczego  

2.2. zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: drogi, parkingi, ciągi       

         piesze, 

2.3. zieleń i mała architektura 

2.4. oświetlenie terenu 

2.5. sieci i przyłącza: 

· kanalizacji sanitarnej 

· kanalizacji deszczowej  

· wody 

· energii elektrycznej 

· c.o. 

2.6. przebudowa sieci kolidujących z inwestycją 

 

 

 3.  OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 Teren inwestycji obejmuje częściowo zabudowane działki o numerach ewidencyjnych 

1775/57 i 1775/41 obr. 207, w rejonie ul. Poznańskiej i Emilii Plater w Rzeszowie. 

 Sąsiednia zabudowa w przeważającej części powiązana jest z Politechniką Rzeszowską 

(obiekty dydaktyczne, laboratoria, domy studenckie), jedynie od strony południowej występuje 

zabudowa jednorodzinna. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się „Preinkubator 

Przedsiębiorczości” z przynależną infrastrukturą (place, drogi, miejsca postojowe). Projektowany 

budynek realizowany jest jako dobudowa do w/w obiektu (od strony południowej) i rozbudowa 

istniejącej infrastruktury. Od południowo-wschodniej strony teren posiada dostęp do drogi 

publicznej, drogami wewnętrznymi powiązanymi z drogami publicznymi – ul. Poznańską oraz ul. 

Emilii Plater. 

Ukształtowanie terenu: 

-   średnie wysokości bezwzględne na terenie wynoszą 211 m npm. 

-  bardzo lekki spadek terenu z obszaru projektowanego budynku w stronę północno-zachodnią. 

-  max różnice wysokości na przedmiotowym terenie obejmującym budynek oraz pozostałą 

infrastrukturę wynosi ok. 120cm. 



Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony przyrody, poza 

krajową siecią ekologiczną. Teren lokalizacji położony jest również poza granicami terenów 

podlegających szczególnej ochronie, a w szczególności poza granicami stref ekologicznych, 

terenów zabytkowych ogrodów i parków, terenów rezerwatów przyrody. 

Warunki geotechniczne - szczegółowy opis zawarty w dokumentacji geotechnicznej. 

Działka od strony południowej jest ogrodzona i uzbrojona w infrastrukturę techniczną. 

Istniejące uzbrojenie terenu: 

 sieć wodociągowa, śr. 200 mm 

 sieć kanalizacji sanitarnej, śr.150 mm  

 sieć kanalizacji deszczowej śr.200 mm 

 sieć teletechniczna 

 

 Likwidacji lub przełożeniu podlegać będą instalacje które kolidują z projektowanym 

obiektem oraz nowo projektowanymi sieciami. Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru 

zabytków. 

Teren nie posiada opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

 

 4.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

  FORMA,  FUNKCJA,  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

 

Dojazd na teren inwestycji będzie realizowany z ulicy Emilii Plater, usytuowanej 

równolegle do południowo-zachodniej ściany budynku ,,L’’ należącego do kompleksu obiektów 

dydaktycznych Politechniki Rzeszowskiej, obsługując poprzez drogi wewnętrzne oraz ciągi 

piesze strefę głównego wejścia do budynku, parkingi, dojazd do bramy technicznej, oraz węzła 

cieplnego (wymiennikowi). 

           Na działce zaprojektowany został obiekt jednobryłowy, dwukondygnacyjny – stykający 

się bezpośrednio ścianą północno-wschodnią z istniejącym „Preinkubatorem 

Przedsiębiorczości”, kontynuujący linię zabudowy  istniejącego budynku w części północno-

zachodniej. Wysunięcie lica obiektu przed ścianę „Preinkubatora” w części wschodniej 

powoduje swoiste zamknięcie placu przed budynkami. Główne wejście jest przedłużeniem osi 

wspomnianego placu. W południowo-zachodniej ścianie zlokalizowano bramę technologiczną 

oraz drzwi do węzła cieplnego (wymiennikowni), w północno-zachodniej zaś wnękę na szafy z 

gazami technologicznymi.  

Droga wewnętrzna poprowadzona wzdłuż ściany północno-zachodniej budynku „L” 

stanowi rozwinięcie sieci komunikacyjnej obsługującej kompleks budynków uczelnianych. 

Zastosowane na wjazdach szlabany mają ograniczać dostępność projektowanych placów 

postojowych (parking wewnętrzny Politechniki Rzeszowskiej). 

W części południowo-zachodniej zlokalizowano plac gospodarczy obsługujący 

wspomnianą bramę technologiczną, wejście do wymiennikowni oraz miejsce gromadzenia 

odpadków.  

Główne założenia architektoniczno - urbanistyczne:  

- centralną częścią wnętrza jest obszerny hol z portiernią, z którego dostępne są poszczególne 

pracownie, pomieszczenia socjalne i techniczne, sanitariaty oraz schody na piętro. I piętro to 

również pracownie laboratoryjne obsługiwane komunikacyjnie przez hol i korytarz z węzłem 

socjalnym i sanitarnym. Na piętrze zlokalizowano także serwerownię z pomieszczeniem 

technicznym.  



 

Schemat technologiczny parteru: 

· Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych: 
- Pracownia Auksetyków,  

- Pracownia Materiałów Polimerowych,  

- Pracownia Materiałów Kompozytowych, 

· Pracownia Badań Silników: 
- Pracownia Badań Symulacyjnych Silników Turbinowych,     
- Pracownia Badań Silników Tłokowych, 

 

Schemat technologiczny piętra: 
· Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce: 
- Pracownia Informatyki Medycznej, 

- Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń, 
· Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych: 

- Pracownia Badań i Projektowania Płatowców i Silników Lotniczych oraz Pracownia 
Systemów Awioniki,  

· Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych: 
           -  Pokój Pomiarowy.                      

                

 

 

 

 

RAZEM POW. ZABUDOWY: ............................................................................ 535,00 m
2 

POW. DRÓG WEWNĘTRZNYCH  I PARKINGÓW: ....................................... 2396,00 m
2 

POW. CIĄGÓW, DOJŚĆ,  PIESZYCH: ............................................................... 881,00 m
2 

POW. ZIELENI: ....................................................................................................1394,00 m
2 

POW. TERENU INWESTYCJI: .......................................................................... 5206,00 m
2 

powierzchnia zabudowy / powierzchnia działki ....................................................... 10,30 %  

powierzchnia zieleni / powierzchnia działki….. ....................................................... 26,80 %  

ilość miejsc parkingowych: ........................................................................................... 73  

ilość zatrudnionych osób: .............................................................................................. 33 

max wysokość budynku ......................................9,50m (do 11,00m z urządzeniami techn.)  

 

 

  

5.  OPIS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ 

 

Komunikacja kołowa realizowana będzie poprzez dojazd od strony południowo – 

wschodniej  po drogach wewnętrznych powiązanych z publicznymi (ul. Poznańską oraz Emilii 
Plater) 

Wzdłuż dróg wewnętrznych zaprojektowano zespół parkingów dla samochodów 
osobowych. W strefie południowo-zachodniej plac manewrowy obsługujący bramę 
technologiczną, wejście do wymiennikowni oraz miejsce gromadzenia odpadków.  

 



 

6. OPIS KOMUNIKACJI PIESZEJ 

 

 Przewiduje się ruch pieszych po drogach wewnętrznych i chodnikach  w obrębie strefy 

parkingowej oraz przy budynku. 

 

 

7. OPIS ZIELENI 

 

Powierzchnia terenów zielonych w granicach inwestycji, głównie w formie trawników 

(jedynie od strony południowej wystąpią wyższe nasadzenia) wynosi  1394 m
2
, co stanowi 

26,80%  powierzchni działki. 

 

 

8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

ze względu na ściśle określony personel oraz charakter technologiczny obiektu użytkownik 

nie przewiduje obecności w budynku osób niepełnosprawnych niemniej jednak w związku z 

obsługą sąsiedniej zabudowy przez przyległą infrastrukturę zaprojektowano: 

- miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych na terenie w postaci wydzielonych i 

oznaczonych stanowisk  

- przewidziano dostęp niepełnosprawnych do budynku po ciągu pieszym prowadzącym do holu 

głównego 

 

 

9. WARUNKI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ  
  DÓBR KULTURY 

 

Nie dotyczy. 

 

 

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
NA TERENACH GÓRNICZYCH 

 

Nie dotyczy. 

 

 

 

11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ 

 

Przez teren inwestycji nie przepływa żaden ciek wód powierzchniowych. 

Teren objęty inwestycją nie jest zagrożony zalewaniem wodami powodziowymi. 

 

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY WARTOŚCIOWEJ ZIELENI 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zorganizowanymi formami ochrony przyrody, 



poza krajową siecią ekologiczną. 

Teren lokalizacji położony jest również poza granicami terenów podlegających szczególnej 

ochronie, a w szczególności poza granicami 

- stref ekologicznych 

- terenów zabytkowych ogrodów i parków 

- terenów rezerwatów przyrody 

 

 

13. WYMAGANIA DOT. OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
 

Inwestycja nie będzie powodowała negatywnego wpływu na otaczające środowisko, oraz 

na działki sąsiednie. Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne 

wykluczają negatywny wpływ obiektu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane.  

 

 

 

14. GOSPODARKA ODPADAMI 

 

W wyniku działalności laboratorium przewiduje się powstawanie następujących odpadów: 

Odpady niebezpieczne; 

· 13 01 10* - przepracowany olej hydrauliczny – ok.10 l/rok 

· 13 01 10* - przepracowany olej silnikowy – ok.10 l/rok 

· 15 02 02* - zaolejone czyściwo i szmaty – ok. 20 kg/rok 

· 16 02 13* - zużyte świetlówki – ok. 30 szt./rok 

Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć umowę ze specjalistyczną firmą unieszkodliwiającą 

odpady. 

Odpady inne niż niebezpieczne; 
· odpady komunalne 

· 15 01 01  - makulatura – ok. 100 kg/rok 

· 07 02 13  - opakowania z folii miękkiej – ok. 20 kg/rok 

· 07 02 13  - ponadto powstałe w trakcie prób i badań odpady z tworzyw nie nadające się 

do recyklingu ok. 25 kg/rok 

Odpadki będą składowane w miejscu przeznaczonym do tego celu i wywożone przez 

specjalistyczne służby komunalne (w oparciu o umowę).  

 

 

15. WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ZAMIERZENIE  
 INWESTYCYJNE 

 

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko w stopniu przekraczającym 

dopuszczalne normy. 

Obiekt nie spowoduje nieodwracalnych zmian w środowisku. 

 

 

   



 

 

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

                       (opracował: inż. Andrzej Stopa) 

 

 

16.1 POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ , LICZBA KONDYGNACJI, KWALIFIKACJA                    

            WYSOKOŚCIOWA 

a) powierzchnia całkowita : 1061 m2 

b) wysokość : 9,50m 

c) liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne, 

d) kwalifikacja wysokościowa; budynek niski. 

 

 

16.2 WARUNKI USYTUOWANIA 

Budynek przybudowany do istniejącego budynku preinkubatora przedsiębiorczości, lecz 

oddzielony od niego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie co najmniej REI 120 

odporności ogniowej. Budynek dydaktyczny „L” usytuowany w odległości 36,7 m. 

 

16.3 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

Palne wyposażenie pomieszczeń; meble, wykładziny, dywany, zasłony itp.  

o temperaturze zapalenia 260 ÷ 310°C. 

Ponadto zakłada się stosowanie : 

- benzyny i olejów w Pracowni Badań Silników Tłokowych, 

- gazu propan-butan w Pracowni Materiałów Kompozytowych. 

1) Benzyna 

- temperatura zapłonu : - 45°C 

- temperatura samozapłonu :  +310°C 

- granica wybuchowości :       0,8 ÷ 7,8 % objętościowych  

- klasa temperaturowa :  T3 

- grupa wybuchowości :  IIA. 

 

2)  Propan-butan 

- temperatura zapłonu : - 90°C 

- temperatura samozapłonu :  +470°C 

- granica wybuchowości :       2,1 ÷ 9,5 % objętościowych  

- klasa temperaturowa :  T1 

- grupa wybuchowości :  IIA. 

 

16.4 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
W żadnym pomieszczeniu gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2 

. 

 



16.5 KATEGORIA ZAGROŻENIE LUDZI 

Poszczególne kondygnacje budynku zostały zakwalifikowane do kategorii; 

 - parter ;    ZL III, 

 - I piętro ;  ZL III. 
     Cały budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 
W budynku przebywać będzie maksymalnie 33 osoby. 

 

16.6 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

Żadne z pomieszczeń lub strefa wewnętrzna w budynku nie zostały zakwalifikowane jako 
zagrożone wybuchem. Strefa „2” zagrożenia wybuchem na zewnątrz budynku w całej 
przestrzeni szafy na butle propan-butan. 

 

16.7 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 

Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej. 
 

16.8 PROJEKTOWANE KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ  

      ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH 

- konstrukcja nośna;   R 120 

- stropy między kondygnacyjne;    REI 120, 

- ściany osłonowe;    EI 120 (dla pasa między kondygnacyjnego o szerokości 80 cm) oraz 
REI 120 dla ściany oddzielenia przeciwpożarowego, 

- ściany podziału wewnętrznego;  . EI 30 ( w tym obudowa poziomych dróg 
ewakuacyjnych), 

- konstrukcja i przekrycie dachu;    REI 60. 

Wszystkie elementy sklasyfikowane zostały jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Sufity 
podwieszone z materiałów niepalnych na niepalnym ruszcie. 

 

16.9 PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA                    

      PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe; 

- strefa I ;     wymiennikownia, 

- strefa II ;    serwerownia, 

- strefa III ;   rozdzielnia elektryczna, 

- strefa IV ; pozostała część budynku. 
     Oddzielenia przeciwpożarowe stanowić będą: 
  - dla stref I, II, i III ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 60 oraz  drzwi  o klasie EI 30 

odporności ogniowej, 
                                                                                                

16.10 WARUNKI EWAKUACYJNE 

a) przejścia ewakuacyjne 

                  Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wyniesie 28,0 m. 
b) dojścia ewakuacyjne 

                  Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wyniesie 29,0 m dla 1-go dojścia. 
c) korytarze ewakuacyjne 

            Obudowa korytarzy ewakuacyjnych ściany  EI 30. 



d) klatka ewakuacyjna 

Biegi i spoczniki klatki schodowej w klasie REI 60 odporności ogniowej.  

e) wyjścia ewakuacyjne 

Minimalna szerokość w świetle : 

- drzwi do pomieszczeń  ;  90 cm, 

- drzwi zewnętrznych ; 180 cm. 

f) oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe 

Wszystkie elementy poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych budynku 

oznakowane będą podświetlanymi piktogramami oświetlenia ewakuacyjnego 

kierunkowego. 

 

 

16.11 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO INSTALACJI  

       UŻYTKOWYCH 

Instalacji elektrycznych; przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

Instalacji teletechnicznych;  instalacja odgromowa. 

Instalacji wentylacyjnych ; klapy odcinające na przejściach przez stropy oraz ściany 

oddzieleń przeciwpożarowych w klasie EI 60 odporności ogniowej , 

przepustów instalacyjnych; szpachle, kity, opaski, pierścienie itp. w klasie min. EI 60 

(według ustaleń jak w pkt. c, przy czym dot. przepustów o średnicy powyżej 4 cm). 

Instalacji badawczej w Pracowni Materiałów Kompozytowych ; wentylacja awaryjna o 10-

krotnej wymianie powietrza na godzinę, uruchamiana automatycznie i ręcznie. 

Dodatkowo elektromagnetyczny zawór odcinający i sygnalizator optyczno-akustyczny 

przekroczenia 25% dolnej granicy wybuchowości propanu-butanu. Szafa zewnętrzna na 

butle z obudową w klasie EI 120 odporności ogniowej. 

Instalacji badawczej w Pracowni Badań Silników Tłokowych ; wentylacja awaryjna o 10-

krotnej wymianie powietrza na godzinę, uruchamiana automatycznie i ręcznie. 

Dodatkowo sygnalizator optyczno-akustyczny przekroczenia 25% dolnej granicy 

wybuchowości benzyny. 

 

16.12 WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Projektuje się wyposażenie każdej kondygnacji budynku w gaśnice proszkowe typ GP-6z,  w 

ilości 2 szt. na każdej kondygnacji, z maksymalnym dojściem do 30 m. 

 
16.13 DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

A. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 
 

     W przypadku powstania pożaru jego I faza rozwoju trwać będzie około17 minut. 

     Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość około 4300C. 

     Główne zagrożenie powodować będą dymy i gazy pożarowe, których rozprzestrzenianie 

się nie będzie ograniczone w  układzie pionowym. W przypadku zaistnienia pożaru 

ewakuacja powinna być całkowita i niezwłoczna oraz prowadzona klatką schodową  z  

wyjściem bezpośrednim na zewnątrz budynku. 

 
 
 



B. Urządzenia przeciwpożarowe 
 

a) hydranty wewnętrzne ; hydranty 25 z wężem półsztywnym o długości 30 m i 
maksymalnym zasięgu 33 m, po 1 szt. na każdej kondygnacji budynku.  

b)   drzwi przeciwpożarowe ; o klasie EI 30 odporności ogniowej. 
 

 
16.14 DROGI POŻAROWE 
 

Do przedmiotowego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pożarowej. 

 
 

16.15 ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW  PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

Istniejąca sieć wodociągowa DN 200 z hydrantami podziemnymi DN 80 wzdłuż ulicy 

zapewnia wodę w ilości co najmniej 20 l/s. Najbliższy hydrant usytuowany jest w 

odległości 27,5 m od przedmiotowego budynku. 

 
 

16.16 INNE WYMAGANIA   
 

Elementy wykończenia wnętrz zgodnie z wymaganiami § 258-264 warunków technicznych. 

Projekty wykonawcze urządzeń przeciwpożarowych takich jak; 

- hydrantów wewnętrznych, 

- instalacji oświetlenia kierunkowego, 

 należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             OPRACOWAŁ 

                                                                                                            arch. Krzysztof Zawadzki 

 



17.  ZAOPATRZENIE W MEDIA 

 

Przewiduje się zaopatrzenie budynków w  media w następujący sposób: 

 

 

17.1.  ZAOPATRZENIE W WODĘ –  PRZYŁĄCZ WODY 

    (opracował: tech. Mieczysław Bober) 

 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18 Nr TT-401/1090/2008 z dnia 2008-11-

27 przyłącz wodociągowy projektuje się wykonać z istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC ø 
200 mm biegnącej przez działkę inwestora jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. 
Włączenie projektowanego przyłącza wodociągowego z rur PE 100 SDR 17 PN 10 o średnicy PE 
ø 50 x 3,0 mm do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC ø 225x8,6mm za pomocą zestawu 
przyłączeniowego do rur PVC nr kat. 2217 ø 225/40 mm. 
Powyższy przyłącz wodociągowy został zaprojektowany do projektowanego budynku 
Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej realizowane w ramach Podkarpackiego 

Parku Naukowo – Technicznego II etap w Rzeszowie przy ul. Poznańskiej na działce Nr 
1775/56, 1775/41. 

Na projektowanym przyłączu zamontowana zostanie zasuwa żeliwna miękkouszczelniana z 
gwintem zewnętrznym do przyłączy domowych ø 40 mm. 
Przy wykonaniu przyłącza z istniejącego wodociągu w projektowanym budynku należy 
wykonać węzeł pomiarowy z zamontowanym wodomierzem. 
Węzeł ten musi być usytuowany w takim miejscu, aby był  łatwy dostęp do odczytu wodomierza. 
Węzeł wodomierzowy będzie zamontowany na parterze w pomieszczeniu pod schodami. 
Dokładny przebieg projektowanego przyłącza wodociągowego przedstawiono na załączonej 

mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych.  
Przyłącz do projektowanego budynku na działce Nr 1775/41 zaprojektowano z rur PE 100 

SDR17 PN10 ø 50 x 3,0 mm. 
Wykopy pod przewody wodociągowe z rur PE powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 
zawartymi w normie branżowej ustanowionej przez Instytut Kształcenia Środowiska: BN-

82/8865-01,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze ’’ w 
powiązaniu z PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. W 
nawiązaniu do wymagań BHP wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany 
odeskowane i rozwarte. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy : 800 mm. 
Trasę wodociągową przed zasypaniem będzie oznakowana taśma lokalizacyjno  - 

ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o szerokości 400mm z wtopioną wkładką metalowa na 
wysokości 40 cm od wierzchu terenu do projektowanego wodociągu.  
Sieć wodociągowa wykonana będzie z następujących materiałów: 
 

Rury PE 100 SDR 17 PN 10 

- 50 x 3,0 mm  L = 29,50 mb 

 Razem  L = 29,50 mb 

 

Zestaw przyłączeniowy do rur PVC nr kat. 2217: 
- ø 225/40 mm  szt 1 



 

17.2.  ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH –  

  PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ 

  (opracował: tech. Mieczysław Bober) 

 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Naruszewicza 18 Nr TT-401/1090/2008 z dnia 2008-11-

27 kanalizacja sanitarna zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej ø 160 mm do 

studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na projekcie zagospodarowania S1 po wschodniej stronie 

istniejącego budynku. 

Zewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się z zaprojektowanego budynku Laboratorium 

Badawczo Rozwojowego Podkarpackiego Parku – Naukowo – Technicznego – II Etap na działce 

Nr 1775/41, 1775/56. 

Zewnętrzną kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC klasy 

Nø160 x 4,0 mm.  Łączenie w/w rur poprzez uszczelki o przekroju okrągłym.  

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej (przyłączu) projektuje się studzienki  dwie studzienki 

PVC z kinetą ø 160/400 mm,  rurą trzonową ø 400 mm i włazem żeliwnym teleskopowym  T30 

(30 T).  

Kanalizacja sanitarna ułożona będzie w wykopie na podłożu z piasku o grubości 20 cm i 

zasypana również piaskiem do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury z jego dokładnym ubiciem. 

Projektowany przebieg trasy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na mapie 

sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych . Szczegółowy opis średnic przewodów, 
uzbrojenie, spadki przedstawiono w projekcie wykonawczym na profilach.  

 

Rury PVC klasa ,,N’’ - SN 4 kN/m
2
 SDR 41 

- ø 160 x 4,0 mm  L =    27,00 mb 

 

Studzienki PVC 

- ø 160/400mm   szt = 2,0 

 

 

 

17.3.  ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH –  

  PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

  (opracował: tech. Mieczysław Bober) 

 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur ø 200 x 5,9 mm, ø 250 x 7,3 mm, oraz ø 315 x 9,2mm 

klasy SN 8 kN/m
2
. 

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku oraz z dwóch rynien istniejącego budynku 

zostaną odprowadzone poprzez powyższą kanalizację z rur PVC do studzienki kanalizacyjnej 

deszczowej oznaczonej na planie zagospodarowania D1 i D6 do istniejącej kanalizacji biegnącej 

w pobliżu projektowanego budynku. 

Powyższa kanalizacja deszczowa odprowadzać będzie wody opadowe z dachu projektowanego 

budynku. 

Wody opadowe z projektowanych placów, chodników, dojazdów, parkingów i terenów zielonych  

zostaną odprowadzone projektowaną kanalizacją deszczową do istniejącej kanalizacji deszczowej 



ø 600 mm do studzienki D6. Przed wprowadzeniem powyższych wód opadowych do istniejącej 

kanalizacji projektuje się powyższe ścieki podczyścić. 

Na powyższej kanalizacji zaprojektowano do podczyszczenia wód opadowych z substancji 

ropopochodnych za pomocą separatora koalescencyjnego z osadnikiem.   

Kanalizację deszczową projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych z PVC ø200x5,9mm, 

ø250x7,3mm oraz ø315x9,2mm klasy SN 8 kN/m
2
. Łączenie w/w rur poprzez uszczelki o 

przekroju okrągłym. Studzienki kanalizacyjne na powyższej kanalizacji projektuje się tradycyjne 

z kręgów betonowych ø1200mm z włazem żeliwnym ciężkim ø600 mm, oraz studzienki PVC z 

kinetą PVC ø200/400mm ÷ ø315/400 mm z rurą trzonową ø 400 mm oraz włazem teleskopowym 

T30 (30T). 

Projektowany przebieg trasy zewnętrznej kanalizacji deszczowej przedstawiono na mapie 
sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych . Szczegółowy opis średnic przewodów, 

uzbrojenie, spadki przedstawiono w projekcie wykonawczym na profilach.  

Ilość wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową: 

- Dachy 535 m
2
 x 0,95 = 508,25 m

2
 

- Place, chodniki 881 m
2
 x 0,95 = 836,95 m

2 

- Dojazdy i parkingi 2396 m
2
 x 0,95 = 2276,62 m

2 

- Teren zielony 1394 m
2
 x 0,20 = 278,80 m

2
 

                       Razem = 3900,62 m
2 

Q = 136 (l/s x h) x 0,390 (ha) = 53,04 L/s 

 

Rury PVC klasy SN 8 kN/m
2 

 

- ø 200 x 5,9 mm  L =   73,00 mb 

- ø 250 x 7,3 mm  L =   80,00 mb 

- ø 315 x 9,2 mm  L = 102,00 mb 

 Razem  L = 255,00 mb 

 

Studzienki PVC 
 

- ø 200/400mm   szt = 3,0 

- ø 250/400mm   szt = 2,0 

- ø 315/400mm   szt = 3,0 

 

Studzienki betonowe 
 

- ø 1200mm   szt = 1,0 

 

Wpusty uliczne betonowe 
 

- ø 500mm   szt = 8,0 

 

 

Układ separacji 

Dla wód deszczowych odprowadzanych z placów i parkingów przewiduje się oczyszczanie tych 

wód przed wprowadzeniem ich do istniejącego cieku wodnego tj. jaru, a następnie do Zalewu 

Solińskiego. Dla oczyszczenia wód deszczowych z zanieczyszczeń ropopochodnych projektuje 



się w terenie zielonym jak pokazano w projekcie zagospodarowania separator koalescencyjny typ 

MAKOH-II-PE 6/60-2,5 z auto-zamknięciem i i obejściem burzowym BY-PASSEM 

zintegrowany z osadnikiem wykonany z PE-HD. Powyższy separator służył będzie do 
oddzielania związków ropopochodnych z dopływających do niego wód opadowych.  
Powyższy separator  został zaprojektowany o następujących parametrach: 
- Średnica zewnętrzna Dz = 1900 mm 

- Średnica wewnętrzna Dw = 1600 mm 

- Zagłębienie dna kanalizacji B = 1740 mm 

- Wysokość całkowita Hc = 2660 mm 

- Średnica przyłączy DN = 315 mm 

- Przepływ nominalny 6 l/s 

- Przepływ maksymalny 60 l/s 

- Pojemność osadnika 2500 l 
 

 

Wytyczne eksploatacji 

Warunkiem efektywnej pracy separatora koalescencyjnego MAKOH-II-PE 6/60-2,5 jest 

właściwa eksploatacja zgodna z instrukcją dostarczaną przez producenta.  
W pierwszym roku eksploatacji należy co dwa tygodnie przeprowadzać kontrolę :  
ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej - stwierdzoną dużą ilość zanieczyszczeń 
stałych  
w komorze wlotowej należy usunąć.  
kontrolę grubości warstwy oleju , warstwę oleju przekraczającą 10 - 15 cm należy usunąć 
zlecając usunięcie do koncesjonowanego zakładu 

kontrolę sekcji, w wypadku uszkodzenia mechanicznego sekcji należy przeprowadzić jej 
wymianę, 
a w wypadku zanieczyszczenia przeprowadzić czyszczenie sekcji.  
W następnych latach kontrole te należy przeprowadzać co 2-3 miesiące. W okresach półrocznych 
należy skontrolować sekcje.  
Minimum raz w roku zaleca się kompleksowe czyszczenie separatora, całkowite opróżnienie 
zbiornika, czyszczenie elementów wyposażenia, wyciągnięcie sekcji, oczyszczenie ich, 

sprawdzenie stanu i ewentualne poddanie wymianie. Po zakończeniu prac separator należy 
wypełnić czystą wodą. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia usuwa się przy użyciu 
wozu specjalistycznego. W czasie opróżniania separatora należy najpierw odpompować z 
powierzchni warstwę odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas czyszczenia 
separatora należy również przepłukać wkład oraz urządzenie zamykające i sprawdzić ich stan.  
Użytkownik separatora jest zobowiązany do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. Firma 
odbierająca i utylizująca zanieczyszczenia musi posiadać odpowiednie zezwolenia.  
 

 

 

 

 

 

 

 



17.4.           PRZYŁĄCZ C.O. 

            DEMONTAŻ KANAŁOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

  (opracował: inż. Wojciech Szymczak) 

 

 

17.4.1          PRZYŁĄCZ C.O. 

Parametry techniczne 

- temperatura czynnika grzewczego  (w sezonie grzewczym)                    – 135/70 
o
C 

- ciśnienie nominalne czynnika grzewczego                               - 1,6 MPa 

- moc cieplna projektowanego węzła ciepłowniczego                   - 180 kW 

- średnica projektowanego przyłącza                     - 2xØ48.3/125mm 

- długość przyłącza ciepłowniczego                               - 91,50 mb 

Opis rozwiązania projektowego 

Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez MPEC Sp. z o.o. w Rzeszowie,  

zaprojektowano przyłącz ciepłowniczy w technologii rur preizolowanych z rurą przewodowa 

stalową ze szwem ze stali St.37 i pogrubiona izolacją o średnicy 48,3/125mm. Przyłącz będzie 

zasilał węzeł cieplny w projektowanym budynku laboratorium badawczego Politechniki 

Rzeszowskiej. Włączenie przyłącza projektuje się do istniejącego przyłącza preizolowanego o śr. 

48.3/125mm zasilający węzeł cieplny w budynku „Preinkubatora”. Włączenie projektuje się 

poprzez wbudowanie trójnika prefabrykowanego w miejsce zdemontowanego odcinka 

istniejącego przyłącza o dł. ok. 1,5m. Na odgałęzieniu projektuje się preizolowane zawory 

odcinające.  

 

 

17.4.2          DEMONTAŻ KANAŁOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ. 

W związku z projektowaną inwestycją budowy laboratorium badawczego Politechniki 

Rzeszowskiej przy ul. Poznańskiej, należy zdemontować kanałową sieć ciepłowniczą 2xdn300 na 

odcinku dł. ok. 40m między punktami na mapie „A-B”, kolidującym z projektowanym 

przedsięwzięciem.   

Demontaż kanałowej sieci ciepłowniczej o śr. Dn300 na dł. ok. 40m, zbudowanej  

z prefabrykowanych kanałów ciepłowniczych typu „C” oraz komory ciepłowniczej, będzie 

polegał na: 

- wykonaniu wykopów ziemnych, skarpowanych odkrywających kanał ciepłowniczy; 

- demontażu z odzyskiem betonowych płyt przykrywających kanał i odwiezieniu ich na 

miejsce składowania wskazane przez właściciela sieci tj. MPEC w Rzeszowie; 

- demontaż azbeztowo-cementowego płaszcza ochronnego izolacji termicznej i jego 

utylizacja, wykonane przez  specjalistyczną firmę i przeszkolonych pracowników; 

- demontaży izolacji termicznej z waty szklanej gr. 100mm  rurociągów stalowych i jej 

utylizacja; 

- demontaż, z użyciem palników gazowych, rur stalowych dn300 z załadunkiem  

z użyciem dźwigu lub kopoarko-ładowarki na samochody ciężarowe i odwiezienie ich na 

miejsce składowania wskazane przez właściciela sieci tj. MPEC w Rzeszowie; 

- demontaż drobnych elementów stalowych jak podpory przesuwne, punkty stałe, drabinek 

złazowych do komory ciepłowniczej, włazu żeliwnego do komory itp.;   



- rozbijanie z użyciem młotów elektrycznych lub demontaż całych prefabrykowanych bloków 

kanału ciepłowniczego z użyciem sprzętu ciężkiego i wywiezieniu powstałego gruzu na 

składowisko; 

- przemurowanie istniejącego kanału ciepłowniczego w punktach „A” i „B”; 

- zasypanie wykopów gruntem z urobku.  

Demontaż sieci kanałowej będzie odbywać z użyciem sprzętu ciężkiego typu koparko-ładowarka, 

dźwig samochodowy 6t, samochód samowyładowawczy 5t.  

 

 

 

 

17.5.  SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZ  
           ELEKTROENERGETYCZNY 

  (opracował: inż. Edward Wilk) 

 

 

17.4.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Przez teren planowanej inwestycji przebiegają linie kablowe SN, nN, kanalizacja  

teletechniczna oraz oświetlenie zewnętrzne, które kolidują z  projektowaną infrastrukturą 

wokół budynku Laboratorium Badawczego dla Politechniki .  

 

17.4.2  SIECI PROJEKTOWANE 

A. Zasilanie 

         Projektowany budynek laboratorium zasilany będzie: 

§ Zasilanie podstawowe – z rozdzielni nN istniejącej stacji trafo „6N” 

zlokalizowanej w budynku „L-30” Politechniki Rzeszowskiej. Zasilanie 

projektuje się kablem YAKY 4x240 mm
2
. Kabel należy wprowadzić do 

projektowanego złącza ZK-3b/3 zlokalizowanego na elewacji 

projektowanego budynku Laboratorium Badawczego.  

§ Zasilanie rezerwowe – z istniejącego złącza ZK-3b/240 zlokalizowanego na 

elewacji istniejącego budynku Inkubatora. Do istniejącego złącza ZK-3b/240 

należy dobudować złącze ZK-1/1 i z niego wyprowadzić kabel zasilający. 

Zasilanie projektuje się kablem YAKY 4x120 mm
2
. Kabel należy 

wprowadzić do projektowanego złącza ZK-3b/3 zlokalizowanego na elewacji 

projektowanego budynku Laboratorium Badawczego. 

 

  B. Przyłącz kablowy nN  
Zaprojektowano przyłącza kablowe: kablem YAKY 4x240mm

2
 – zasianie podstawowe 

oraz YAKY 4x120mm
2
  - zasilanie rezerwowe. Oba kable należy wprowadzić do 

projektowanego złącza ZK-3b/3 zlokalizowanego na elewacji projektowanego budynku 

Laboratorium Badawczego.  

Trasę projektowanych przyłączy pokazano na planie zagospodarowania terenu rys Nr 1. 

Kabel należy układać na dnie wykopu na głębokości 70cm, na warstwie piasku o grubości 

co najmniej 10cm. W wykopie kabel układa się linią falistą celem uzyskania zapasu na 

trasie, a ułożony zasypuje się warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie 

warstwą rodzimego gruntu co najmniej 15cm i przykrywa folią koloru niebieskiego o 



szerokości minimum 20cm. Odległość pionowa folii od kabla minimum 25cm. Należy 

zostawić zapas kabla wynoszący nie mniej niż 2,5m przy wyjściu i wejściu ze złączy 

kablowych. Kabel powinien być oznakowany na końcach napisami informacyjnymi (co 

zasila).  

Skrzyżowanie projektowanego przyłącza z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem 

podziemnym należy wykonać osłonach otaczających z rur DVK 110. Skrzyżowanie należy 

wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 tablica 1 i 2. 

Miejsce skrzyżowań oraz długości rur ochronnych pokazano na planie zagospodarowania.  

Wprowadzenie kabla do złącza kablowego ZK-3b/3 wykonać w rurze ochronnej 

zagłębionej w ziemi 30cm. 

Kabel zasilania podstawowego należy wprowadzić do rozdzielni nN stacji trafo ”6N” 

wykorzystując istniejący kanał kablowy w budynku „L30”. 

 

C.  Złącze kablowe  
Na zewnętrznej ścianie projektowanego budynku należy zamocować złącze kablowe typ 

ZK-3b/3, które umieścić we wnęce tak by dolna krawędź skrzynki od poziomu podłoża nie 

była mniejsza niż 20cm.. W złączu należy dokonać rozdziału systemu TN-C na TN-S, 

winna ono posiadać szynę N i PE. 

 

D.  Oświetlenie zewnętrzne 

Projektowaną drogę dojazdową, place, parkingi oraz ciągi piesze będą oświetlone przy 

pomocy oświetlenia zewnętrznego. Oświetlenie to przewiduje się wykonać na słupach o 

wys. 7,0m z oprawami systemu ARAMIS ze źródłem światła 150W (firmy Schröder). 

Zasilanie oświetlenia przewiduje się bezpośrednio z rozdzielni RGnN. Sterowanie 

oświetleniem zewnętrznym zaprojektowano automatyczne sterownikiem. Sieć oświetlenia 

zewnętrznego przewiduje się wykonać kablem YAKY 4x25. Kabel układać na dnie wykopu 

na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą 

piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu nie mniejszą niż 

25cm. Trasa linii kablowej powinna być na całej długości oznaczona folią perforowaną 

koloru niebieskiego, grubości co najmniej 0,3mm. Krawędź folii powinna wystawać co 

najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. Skrzyżowanie linii kablowej z 

drogami, istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać w rurach 

ochronnych DVK75. 

Lokalizację słupów oświetlenia zewnętrznego przedstawiono na planie zagospodarowania. 

 

E. Linia kablowa nN – zasilanie szlabanów drogowych 

Przy wjazdach na teren parkingów projektuje się szlabany drogowe. Zasilanie napędów 

szlabanów projektuje się linią kablową nN, kablem YKY 3x4mm
2
. Skrzyżowania 

projektowanego kabla z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy 

wykonać osłonach otaczających z rur DVK 75. Kabel należy wykonać zgodnie z normą N 

SEP-E-004.  

  

F. Przyłącz telekomunikacyjny 

Projektowany obiekt będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne telekomunikacyjne. 

Podłączenie obiektu do sieci teletechnicznej projektuje się z budynku istniejącego 

inkubatora (instalacja wewnętrzna). 

  



17.4.3 SIECI ISTNIEJĄCE 

A. Przełożenie linii kablowej SN 15kV na odcinku „A” – „B” 

Przełożenie kolidującej istniejącej linii kablowej SN 15kV należy wykonać zgodnie z 

warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci wydanymi przez Politechnikę Rzeszowską 

pismo znak TB/222/46/09 z dnia 23.06.2009r. Przebudowę należy wykonać na odcinku od 
pkt. A do pkt B, kablem typu HAKnFty 3x120mm

2
. Nową trasę kabla przedstawiono na 

planie zagospodarowania. Skrzyżowania projektowanego kabla z istniejącym i 

projektowanym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać osłonach otaczających z rur 

DVK 160. Kabel należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. Połączenie kabla w 

punkcie A i B należy wykonać przy pomocy muf przelotowych firmy Raychem.  

Istniejący odcinek linii kablowej SN należy zdemontować. 

    

 

B. Kolizja istniejącego oświetlenia terenu z projektowaną infrastrukturą 

Na terenie przewidzianym pod budowę dróg dojazdowych i parkingów istnieje oświetlenie 

zewnętrzne, które koliduje z projektowaną infrastrukturą. Kolidujące oświetlenie w postaci 

trzech słupów oświetleniowych oraz linii zasilającej napowietrznej nN należy zdemontować. 

Lokalizację słupów oraz linii przeznaczonej do demontażu przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu.  

 

C. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

Projektowane drogi, parkingi i ciągi pieszych będą się krzyżować z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym: 

· kanalizacja teletechniczna 

· linie kablowe nN 

 

                     Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 

Odcinek istniejącej kanalizacji teletechnicznej kolidującej z projektowaną infrastrukturą 

(parkingi, drogi dojazdowe i ciągi pieszych), należy zabezpieczyć ławą betonową zbrojoną 

o długości ok. 22m. Ponadto należy wymienić ramę i pokrywę istniejącej  studni 

teletechnicznej, która zlokalizowana będzie w drodze na typ „ciężki”.  

Lokalizacje studni i zabezpieczenie kolidującej kanalizacji przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu. 

 

                   Zabezpieczenie istniejącej linii kablowej nN 

Odcinek istniejącej linii kablowej nN kolidującej z projektowaną infrastrukturą (parkingi, 

drogi dojazdowe i ciągi pieszych), należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dzielonymi typ 

A110 PS.  

Miejsca kolizji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    






































