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1. PODSTAWA OPRACOWANIA   

 
1.1. Zlecenie inwestora, 
1.2. Wytyczne funkcjonalno – przestrzenne uzgodnione z  Inwestorem, 
1.3. Wytyczne funkcjonalno - przestrzenne  Użytkownika (Uniwersytetu Rzeszowskiego), 
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.64.7331/41/09 
1.7. Warunki techniczne dostawy energii elektrycznej, gazu, 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.   zjazdy na działkę z drogi publicznej -  ul. M. Ćwiklińskiej 
2.5. oświetlenie terenu 
2.6. sieci i przyłącza: 

 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej  
 wody 
 gazu 
 energii elektrycznej 

2.7. przebudowa/zmiana lokalizacji hydroforni oraz sieci kolidujących z inwestycją 
2.8.   rozbiórka budynku kotłowni kolidującej z inwestycją 
 
 3.  OPIS ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 Teren inwestycji obejmuje częściowo zabudowane działki o numerach ewidencyjnych 
2608/1 i 2610/1 obr. 209, w rejonie ul. M. Ćwiklińskiej w Rzeszowie. 
 Na działce nr 2608/1 znajduje się kompleks budynków należących do Uniwersytetu 
Rzeszowskiego (obiekty dydaktyczne, laboratoria, domy studenckie), na działce 2610/1 
zlokalizowana jest hydrofornia (do likwidacji – przeniesienia). Projektowany budynek 
realizowany jest jako rozbudowa zaplecza naukowo-badawczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego obiektu znajduje się czterokondygnacyjny dom 
studencki wraz z przynależną infrastrukturą. Na terenie inwestycji znajdują się także urządzenia 
budowlane (utwardzony plac, murki oporowe, ogrodzenie, ścieżki, skarpy) przeznaczone do 
likwidacji.  Od strony północnej oraz północno - wschodniej występuje zabudowa 
jednorodzinna. 
Teren posiada dostęp do drogi publicznej – ul Mieczysławy Ćwiklińskiej. 

Ukształtowanie terenu: 
-   średnie wysokości bezwzględne na terenie wynoszą 227 m npm. 



-   lekki lecz wyraźnie widoczny spadek terenu z południowej części działki w kierunku obszaru 
projektowanego budynku w stronę północną. 
-  max różnice wysokości na przedmiotowym terenie obejmującym budynek oraz pozostałą 
infrastrukturę w tym parkingi wynosi ok. 2,5 m. 
 
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. 
Istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa, śr. 160 mm 
- sieć kanalizacji deszczowej śr.300 mm 
- sieć kanalizacji sanitarnej śr. 200 mm (dz. nr 2549/1) 
- sieć gazowa śr. 25 mm (dz. nr 2611/1) 
- sieć teletechniczna 
- sieć elektroenergetyczna 
 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 M. Ćwiklińskiej, droga usytuowana 
od strony północnej w stosunku do głównego wejścia do budynku.  
           Na działce zaprojektowany został obiekt  na planie prostokąta, dwubryłowy, w zasadniczej 
części dwukondygnacyjny. W zachodniej strefie dwukondygnacyjny (bez stropu pośredniego) 
hol wejściowy z „otwartą” komunikacją pionową zwieńczony dodatkową, trzecią kondygnacją 
mieszczącą szklarnię wegetacyjną oraz pomieszczenia techniczne.  
Jest to swoiste nałożenie dwóch sześciennych brył, z których wyższa stanowi, swą północną 
ścianą, kontynuację linii zabudowy pierzei ul. M. Ćwiklińskiej. 
            Główne wejście do obiektu, zlokalizowane od strony ul. M. Ćwiklińskiej prowadzi do 
obszernego holu z portiernią, schodami oraz windą. Z holu dostępne są również pomieszczenia 
socjale, higieniczno-sanitarne, a także biurowe na piętrze. Wejście do poszczególnych 
laboratoriów ograniczają śluzy zlokalizowane na każdej kondygnacji.  

Dojazd do budynku i urządzeń realizowany jest z ulicy M. Ćwiklińskiej, główne wejście 
obsługiwane poprzez ciągi piesze. Pierwszy zjazd usytuowany jest po zachodniej stronie 
budynku i obsługuje zespół miejsc postojowych wzdłuż sąsiadującego akademika oraz miejsce 
gromadzenia odpadków. Zjazd od strony wschodniej służy jako dojazd techniczny do hydroforni 
oraz szaf z gazami technologicznymi. 
           Budynek z  poziomym, pasmowym układem okien podkreślonym poprzez wprowadzenie, 
dla ujednolicenia podziałów elewacji, aluminiowych paneli elewacyjnych. 
 W celu formalnego otwarcia holu oraz przestrzeni hodowlanej na ostatnim piętrze wprowadzono 



elewacyjny system ścian osłonowych jako szkleń strukturalnych. 
Kolorystyka obiektu – biel ścian bez otworów okiennych, szarość ślusarki aluminiowej ścian 
fasadowych. 

 
Schemat technologiczny budynku: 

 
Poziom -3,85  (Piwnica) 

pracownia roślinnych kultur in vitro, śluza, kotłownia, komunikacja 
 

Poziom ± 0,00 (Parter) 
hol wejściowy, portiernia, rozdzielnia elektryczna, zespół socjalny, sanitariaty, śluza, pracownia 
roślinnych kultur in vitro, pracownia mikrobiologii, pracownia chromatograficzna 
 
     Poziom + 3,85 ( I Piętro) 
hol, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, śluza, pracownia markerów 
molekularnych 
 

 Poziom + 7,70 ( II Piętro) 
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne, pracownia mikrobiologii (szklarnia/wiata 
wegetacyjna) 
                
RAZEM POW. ZABUDOWY: ............................................................................ 448,00 m2 

POW. DRÓG WEWNĘTRZNYCH  I PARKINGÓW: ....................................... 1481,00 m2 

POW. CIĄGÓW, DOJŚĆ,  PIESZYCH: ............................................................... 152,00 m2 

POW. ZIELENI: ....................................................................................................2270,00 m2 

POW. TERENU INWESTYCJI: .......................................................................... 4351,00 m2 

powierzchnia zabudowy / powierzchnia działki .......................................................  10,29 %  
powierzchnia zieleni / powierzchnia działki….. ........................................................ 52,17 %  
ilość miejsc parkingowych: ................................................................................................ 47  
ilość zatrudnionych osób: ..............................................................................................…. 20 
max wysokość budynku ..............................................................................................11,99m  
 
 5.  OPIS KOMUNIKACJI KOŁOWEJ 
 

Komunikacja kołowa realizowana będzie poprzez dojazd od strony północno – zachodniej  
drogą publiczną  -  ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej. 

Wzdłuż dróg zaprojektowano zespoły miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  
W strefie wschodniej plac techniczny obsługujący hydrofornię, oraz szafy z gazami 

technicznymi. 
Przed wejściem głównym zlokalizowano 14 miejsc postojowych dostępnych bezpośrednio 

z drogi publicznej (ul. M. Ćwiklińskiej). Pozostałe 33 miejsca postojowe obsługuje 
projektowany ciąg pieszo-jezdny . 
 
 
 



6. OPIS KOMUNIKACJI PIESZEJ 
 

 Przewiduje się ruch pieszych po ciągach pieszych i pieszo jezdnych w obrębie strefy 
parkingowej oraz przy budynku. 
 

7. OPIS ZIELENI 
 

Powierzchnia terenów zielonych w granicach inwestycji, głównie w formie trawników, 
jedynie wzdłuż południowo - wschodniej granicy działki występują wyższe nasadzenia, wynosi  
2270 m2, co stanowi 52,17%  całkowitej 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 oraz windą osobową - na wszystkie kondygnacje budynku 
 

 
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 
 

Substancje szkodliwe; 
 

     Wszystkie substancje szkodliwe będą przywożone do laboratorium w opakowaniach 
handlowych o niedużej pojemności (do ok. 1 l lub kg) i będą przechowywane na regałach bądź w 
szafach pancernych w magazynie szkła i odczynników. Substancje będą wydawane do 
konkretnych pracowni i tam opakowania handlowe będą otwierane pod digestoriami.  
    Otwarte opakowanie substancji szkodliwej będzie przechowywane pod digestorium aż do 
całkowitego opróżnienia. Puste opakowania będą zbierane w szczelnych pojemnikach i odbierane 
przez firmę utylizacyjną. Żele po analizie będą pakowane do szczelnych woreczków i oddawane 
do firmy utylizacyjnej. Na aparatach do elektroforezy i próbówkach zostaną więc ułamki 
procenta wyjściowych ilości substancji. Będą one myte w wyznaczonych do tego celu zlewach 
wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, których zawartość odbierana będzie przez firmę 
utylizacyjną. 
 Użytkownik zobowiązany jest zawrzeć umowę ze specjalistyczną firmą 
unieszkodliwiającą odpady. 
 

Odpady inne niż niebezpieczne; 
 odpady komunalne 
 makulatura 
 opakowania z folii miękkiej  
 ponadto powstałe w trakcie badań odpady nie nadające się do recyklingu  
                                                 składowane w kontenerach umieszczonych w śmietniku; 
Odpadki będą składowane w miejscu przeznaczonym do tego celu i wywożone przez 
specjalistyczne służby komunalne (w oparciu o umowę). Zasady postępowania z odpadami 
określa ustawa o odpadach z 27-04-01r. zawarta w Dz.Ust. Nr 62/01 poz.628  
Klasyfikacja odpadów wg katalogu Dz. Ust. 112/01, poz.1206 z późniejszymi zmianami.  
Szczegółowe zasady postępowania z odpadami należy określić w wewnętrznej instrukcji. 

 
15. WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA ZAMIERZENIE  
 INWESTYCYJNE 

 
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na środowisko w stopniu przekraczającym 

dopuszczalne normy. Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z obszarami podlegającymi 
ochronie z mocy obowiązujących przepisów prawa. 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 : 1085 m2 
b) wysokość : 11,08 m 
c) liczba kondygnacji : 4 w tym 3 kondygnacje nadziemne, 
d) kwalifikacja wysokościowa ; budynek niski. 

16.2     WARUNKI USYTUOWANIA 
Budynek wolnostojący. Najbliższe budynki usytuowane są w odległości: 
- 17 m, budynek ZL na działce inwestora, 
- 14 m, budynek ZL na sąsiedniej działce.  

16.3   PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 
Palne wyposażenie pomieszczeń ; meble, wykładziny, dywany, zasłony itp.  
o temperaturze zapalenia 260 ÷ 310°C. 
Ponadto w Pracowni Chromatograficznej zakłada się stosowanie niewielkich ilości wodoru, 
metanolu, etanolu, acetonu. 
Przewiduje się także przechowywanie w opakowaniach jednostkowych 1 l lub 1 kg, w tym 
szklanych w/w oraz innych odczynników chemicznych w pomieszczeniu PRK 4 na poziomie 
piwnic. 
 

1)  Wodór 
- gęstość względem powietrza :  0,07 
- temperatura samozapłonu :  +560°C 
- granica wybuchowości :       4,0 ÷ 75,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIC. 

 

2) Aceton 
- gęstość względem powietrza :  1,3 
- temperatura zapłonu :  - 17°C 
- temperatura samozapłonu :  +540°C 
- granica wybuchowości :       2,6 ÷ 12,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

 
 
 



3) Acetonitryl  
- gęstość względem powietrza :  1,42 
- temperatura zapłonu :  + 5°C 
- temperatura samozapłonu :  +525°C 
- granica wybuchowości :       3,0 ÷ 16,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T1 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

4) Etanol 
- gęstość względem powietrza :  1,4 
- temperatura zapłonu :  + 17°C 
- temperatura samozapłonu :  +425°C 
- granica wybuchowości :       3,5 ÷ 15,0 % objętościowych  
- klasa temperaturowa :  T2 
- grupa wybuchowości :  IIA. 

5) Metanol 
- gęstość względem powietrza :  1,4 
- temperatura zapłonu :  + 11°C 
- temperatura samozapłonu :  +470°C 
- granica wybuchowości :       5,5 ÷ 36,5 % 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; 

-    piwnice:  ZL III oraz PM 

-    parter:     ZL III, 
     -  I piętro:   ZL III 

-  II piętro:  ZL III. 
     Cały budynek został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. 

W budynku przebywać będzie maksymalnie 20 osób. Pomieszczenia piwnicy i II piętra nie        
przeznaczone na pobyt ludzi. 

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 z wodorem. 



 

16.7    KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU 
Budynek zaprojektowano w klasie „B” odporności pożarowej –wymagana klasa „B”. 

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), 
- 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, klasa A1. 

16.9   PODZIAŁ BUDYNKU NA STREFY POŻAROWE I ODDZIELENIA   
PRZECIWPOŻAROWE 

Budynek podzielono na sześć stref pożarowych; 

      - strefa I :     kotłownia, 
      - strefa II :    magazyn odczynników, 

 - strefa III :    maszynownia, 
 - strefa IV :   hydrofornia, 
 - strefa V :   rozdzielnia elektryczna, 
 - strefa VI :    pozostała część budynku. 

 
     Oddzielenia przeciwpożarowe stanowić będą: 
   - dla strefy I ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 60 oraz  drzwi  o klasie EI 30 odporności 
ogniowej,   
   - dla strefy II, III, i V ; ściany i strop o klasie co najmniej REI 120 oraz  drzwi  o klasie EI 60 
odporności ogniowej , 
   - dla strefy IV ; ściany o klasie co najmniej REI 120 oraz stropodach o klasie co najmniej  
REI 60 odporności ogniowej.                                                                                         

16.10   WARUNKI EWAKUACYJNE 

a) przejścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego: 23,0 m. 
b) dojścia ewakuacyjne 

Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego: 30,0 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 z 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 

a)  Instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 
b)  Instalacji teletechnicznych:  instalacja odgromowa. 
c)  Instalacji gazowej: główny kurek gazowy, 
d)  Instalacji wentylacyjnych: klapy odcinające na przejściach przez stropy i ściany oddzieleń 

przeciwpożarowych stref II, III, IV i V w klasie EI 120 oraz przejściach przez ściany i 
strop strefy I a także pozostałe stropy międzykondygnacyjne w klasie EI 60 odporności 
ogniowej, 

e)  przepustów instalacyjnych wszystkich pozostałych instalacji: szpachle, kity, opaski, 
pierścienie itp. w klasie odpowiednio EI 120 lub EI 60 (według ustaleń jak w pkt. d, przy 
czym dot. przepustów o średnicy powyżej 4 cm). 

f)  w Pracowni Chromatograficznej oraz Magazynie Odczynników: wentylacja awaryjna w 
wykonaniu przeciwwybuchowym o 10-krotnej wymianie powietrza na godzinę, 
uruchamiana ręcznie z pomieszczenia i z poza pomieszczenia.  

g)  Szafa zewnętrzna na butle z wodorem z obudową w klasie EI 120    odporności ogniowej. 

16.12   WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 

Projektuje się wyposażenie każdej kondygnacji budynku w gaśnice proszkowe typ GP-6z w 
ilości, po 2 szt. na parterze i I piętrze oraz po 1 szt. w piwnicy i na II piętrze, 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 około 17 minut. 
     Temperatura strefy podsufitowej osiągnie wówczas wartość około 4300C. 
     Główne zagrożenie powodować będą dymy i gazy pożarowe, których  
     rozprzestrzenianie się będzie ograniczone w  układzie pionowym na poziomie piwnic poprzez 

zastosowanie drzwi przeciwpożarowych oraz na poziomie parteru i I piętra poprzez 
zastosowanie okna oddymiającego w elewacji zachodniej budynku. 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 nadziemnej budynku. 
Hydranty instalować na wyodrębnionej instalacji. 

 
b) drzwi przeciwpożarowe: o klasie odpowiednio EI 120 lub EI 30 odporności ogniowej. 

 
c) okno oddymiające: w elewacji zachodniej budynku usytuowane pod stropem I piętra, 

uchylne górą o powierzchni geometrycznej 1,42 m2 Okno uruchamiane 1 czujką dymu na 
stropie I piętra oraz 2 przyciskami ręcznymi usytuowanymi na parterze i I piętrze w 
przestrzeni holu. Dopływ powietrza zewnętrznego z chwilą zadziałania okna 
oddymiającego przez drzwi wejściowe do budynku. 

 

16.14   DROGI POŻAROWE 
 

Drogę pożarowa stanowi ul. Ćwiklińskiej przebiegająca wzdłuż dłuższego boku w odległości 
15,7 m  - 10,8 m, z dojściem o długości 15 m i szerokości powyżej 1,5 m do głównego 
wejścia budynku. 

 

16.15   ZAOPATRZENIE W WODĘ DO CELÓW  PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

Sieć wodociągowa o wydajności co najmniej 20 l/s. Najbliższy hydrant nadziemny 
usytuowany jest w odległości 5,7 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, 
- okna oddymiającego, 
- instalacji oświetlenia kierunkowego, 
 należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             OPRACOWAŁ 
                                                                                                            arch. Krzysztof Zawadzki 



17.             ZAOPATRZENIE W MEDIA 
 
Przewiduje się zaopatrzenie budynków w  media w następujący sposób: 
 
 
 
17.1.  SIECI WODOCIĄGOWE ZEWNĘTRZNE –  PRZYŁĄCZ WODY 
                   LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ HYDROFORNI 
    (opracował: inż. Wojciech Szymczak) 
 
 

17.1.1. PRZYŁĄCZ WODY 
 

W związku ze zmianą lokalizacji hydroforni – zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi nr TT-401/398/2009 – projektuje się zmianę trasy istniejącego wodociągu. 
Zasilanie hydroforni projektuje się z węzła „A” wg załączonej mapy siecią z rur PE 160mm 
(odcinek A-B wg załączonej mapy). Zasilanie II-giej strefy ciśnienia projektuje się  
z hydroforni siecią z rur PE 160mm (odcinek C-D wg załączonej mapy).  

Doprowadzenie wody do projektowanego budynku – zgodnie z warunkami technicznymi 
nr TT-401/33/2009 – projektuje się z projektowanej sieci wodociągowej Dn=160mm PE, 
przyłączem  z rur PE-100 SDR17 Dz=63x3,8mm. Włączenie w wodociąg wykonać z trójnika z 
żeliwa sferoidalnego emaliowanego 150/65/150mm. Na bose końce rury przewodowej nałożyć 
kołnierze HAWLE nr kat. 0400 dla rur PE. Bezpośrednio za włączeniem zamontować zasuwę 
kołnierzową HAWLE 65mm nr kat. 4000 z miękkim zamknięciem. Rury układać na podsypce 
piaskowej gr. 15cm w wykopie zgodnie z podanymi rzędnymi. Po wejściu do budynków 
projektuje się zamontować wodomierz skrzydełkowy Dn=32mm typu JS-6 prod. POWOGAZ 
wraz z dwoma zaworami odcinającymi - zawór za wodomierzem z kurkiem spustowym. Za 
wodomierzem zaprojektowano zawór antyskażeniowy typu EA Ø50mm.  
Zasuwy oznakować tabliczką znamionową umieszczoną na ścianie budynku. 
Na projektowanej sieci wodociągowej 160mm projektuje się montaż nadziemnego hydrantu 
p.pożarowego HP DN80 nr kat. 5051H4 firmy HAWLE. Włączenie hydrantu w istniejący 
wodociąg wykonać z trójnika żeliwnego. Za trójnikiem zamontować zasuwę DN80.  
 

17.1.2. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ HYDROFORNI 
     
Istniejący budynek hydroforni – częściowo zagłębiony pod terenem i obsypany gruntem - 
zlokalizowany na ternie projektowanej inwestycji należy rozebrać i zdemontować znajdujące się 
w nim urządzenia. Demontaż hydroforni  będzie polegał na: 

- wykonaniu wykopów ziemnych, skarpowanych odkrywających pomieszczenie 
hydroforni; 

- rozbiórce stropu i ścian żelbetowych z odzyskiem stali zbrojeniowej 
- demontażu istniejących urządzeń i armatury  odwiezieniu ich na miejsce składowania 

wskazane przez właściciela tj. MPWiK w Rzeszowie; 
- demontaż instalacji elektrycznej wykonane przez  specjalistyczną firmę i przeszkolonych 

pracowników; 



- demontaż urządzeń do połączeń radiowych wykonane przez  specjalistyczną firmę  
i przeszkolonych pracowników oraz odwiezieniu ich na miejsce składowania wskazane 
przez właściciela tj. MPWiK w Rzeszowie 

- demontaż istniejących  rurociągów stalowych  z użyciem palników gazowych oraz 
koparko-ładowarki na samochody ciężarowe i odwiezienie ich na miejsce składowania 
wskazane przez właściciela sieci tj. MPWiK w Rzeszowie; 

- rozbijanie z użyciem młotów elektrycznych lub demontaż całych prefabrykowanych 
bloków betonowych z użyciem sprzętu ciężkiego i wywiezieniu powstałego gruzu na 
składowisko; 

- zasypanie wykopów gruntem z urobku.  
Demontaż będzie odbywać z użyciem sprzętu ciężkiego typu koparko-ładowarka, dźwig 
samochodowy 6t, samochód samowyładowawczy 5t.  
 
 
17.2.  ZAOPATRZENIE W GAZ –  PRZYŁĄCZ GAZU 
    (opracował: inż. Wojciech Szymczak) 
 

17.2.1. PRZYŁĄCZ GAZOWY 
 

Przyłącz gazowy średniego ciśnienia projektuje się doprowadzić projektowanego budynku 
Laboratorium biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie przy ulicy Ćwiklińskiej 
na działce nr 2608/1 zgodnie z wydanymi przez Zakład Gazowniczy w Rzeszowie Warunkami 
Technicznymi 310/O/WP2/109/09 z dnia 29.05.2009. Projektowany budynek będzie zasilany w 
gaz z gazociągu średniego ciśnienia PE Dn=32mm, przebiegającego od strony wschodniej 
przedmiotowego budynku. Projektowany przyłącz gazowy należy wykonać  z rur PE 80 HD 
SDR-11  25x3.0mm o długości L =25m oraz 20 L=3m stal, w izolacji taśmami 
polietylenowymi (szczegóły w zakresie materiałów w dalszej części opisu). Połączenie 
projektowanego gazociągu stalowego z PE wykonać przez zastosowanie złącza PE/stal 
25/20mm do stosowania w sieciach gazowych średniego ciśnienia ( ciśnienie robocze do 
0.5MPa ) posiadające dopuszczenia wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie. 
 
W omawianym budynku gaz będzie używany do celów grzewczych i przygotowania c.w.u. 
oraz ciepła technologicznego w piecach gazowych o łącznej mocy Q=150kW. 
 

17.2.2. TRASA I DŁUGOŚĆ PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 
 
Dokładny przebieg przyłącza gazowego przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. Plan 
ten zawiera opis odnośnie średnic, odległości poziomych oraz długości.  
 

17.2.3. MATERIAŁY DO BUDOWY GAZOCIĄGÓW I RUR OCHRONNYCH 
 
Do budowy odcinka gazociągu i rur ochronnych zastosować rury z polietylenowej dużej gęstości 
oznaczonego PE-HD typoszereg 80-SDR17.6 i SDR11 wg normy Zakładowej PGNIG – ZN-
G3150/1966 pkt. Gazociągi – Rury polietylenowe. Wymagania i badania. Producentem  
i dostawcą takich rur jest ZTS „ GAMRAT-Erg” w Jaśle i ELPLAST Jastrzębie Zdrój. Projekt 
oparto o produkcję takich właśnie producentów z zakresie rur zgrzewanych czołowo  



i elektrooporowo. 
PN-EN 10208-2+AC:1999 – „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie 
wymagań B”, o określonych własnościach mechanicznych i sprawdzonej szczelności o średnicy 
Ø25mmm.  
 

17.2.4. OPIS ZABEZPIECZEŃ 
 
Zabezpieczenie istniejących gazociągów projektuje się wykonać zgodnie z PN-91/M34501 
oraz Dziennikiem Ustaw nr 97/2001 poz.1055 z dnia 2001.09.11. 
 
Na skrzyżowaniu projektowanej drogi z przyłączem gazowym PE 80 HD SDR-11 25x3.0mm,  
projektuje się rurę ochronną PE  90x5.2mm o długości L=6.0m. Na rurze ochronnej 
przewidziano sączek węchowy do zabudowywanej rury, który należy zakończyć skrzynką 
żeliwną z napisem GAZ pomalowaną na żółto. 
 

17.2.5. IZOLACJA RUR 
 
Gazociąg stalowy ułożony w ziemi pod wpływem agresywności gruntu oraz zjawisk 
elektrochemicznych ulega korozji. Powoduje to ubytek grubości ścianki, a to z kolei 
zmniejszenie się wytrzymałości rury i w efekcie awarię tego gazociągu. Gazociągi ze szczelną 
powłoką izolacyjną wytrzymują bezawaryjnie w ziemi kilkadziesiąt lat, podczas gdy gazociągi  
o złej izolacji mogą posiadać trwałość kilku lat. Stosowanie zamiast przestarzałej  
i materiałochłonnej izolacji bitumicznej, izolacji taśmami polietylenowymi pozwala na znaczne 
zmniejszenie strat wywołanych korozją. Do izolacji rur należy stosować taśmy polietylenowe 
posiadające pozytywną opinię Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.  
 
Izolacja wykonana taśmami PE musi być izolacją wykonaną w klasie dokładności B.  
 
Przykładowo mogą to być taśmy:  
 
 Firma: oznaczenie skład powłok  
 
 1. "POLYKEN" 989-20/956-20 1. Primer 1027  
 2. 1 x 50 %  
 3. 1 x 50 %  
 
 gdzie: 989-20 - taśma wewnętrzna czarna, gr.0,51 mm  
  956-20 - taśma zewnętrzna żółta, gr. 0,51 mm  
  Primer 1027 - klej pod warstwę wewnętrzną   
 
 
 2.  "ALTENE" N 109.20/N 206.20 1. Primer P - 27  
 2. 1 x 50 %  
 3. 1 x 50 %  
 gdzie: 109.20 - taśma wewnętrzna czarna, gr. 0,5 mm  
 206.20 - taśma zewnętrzna biała, gr. 0,5 mm  
 Primer P-27 - klej pod warstwę wewnętrzną  



 
Podkład gruntujący tzw. Primer jest warstwą pośrednią pomiędzy powierzchnią metalu,  
a powłoką wytworzonej izolacji. Podkład ten ułatwia przyczepność, oraz wstępnie zabezpiecza 
przed korozją powierzchnię przeznaczoną do izolowania. Taśma wewnętrzna, antykorozyjna jest 
taśmą z tworzywa sztucznego z folią nośną. Jest ona nośnikiem jednostronnie nałożonej warstwy 
klejowej z tworzywa sztucznego (samoprzylepna). Jest ona stosowana jako materiał nawojowy 
służący 
do wytworzenia powłoki izolacyjnej chroniącej przed korozją powierzchnię rury stalowej 
układanej w ziemi. Taśma zewnętrzna, ochronna z tworzywa sztucznego jest taśmą  
z plastyfikowanego tworzywa sztucznego. Jest ona jednostronnie powleczona klejem lub 
pozbawiona warstwy klejowej, chroniącą właściwą powłokę antykorozyjną wewnętrzną przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Izolowanie taśmami samoprzylepnymi, powinno odbywać się  
w temperaturze powyżej 10 oC. Przy temperaturach niższych można wykonywać izolację 
taśmami samoprzylepnymi takimi, które bezpośrednio przed użyciem do izolacji znajdowały się 
przez dłuższy czas w pomieszczeniu o temperaturze + 20oC.  
 

17.2.6. PRACE SPAWALNICZE 
 
Do spawania gazociągów należy stosować materiały spawalnicze o własnościach mechanicznych 
nie gorszych niż własności materiałowe rur. Elementy gazociągu należy łączyć przez spawanie 
elektryczne przy użyciu elektrod otulonych. Spoiny podłużne sąsiadujących ze sobą odcinków 
rur ze szwem powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 1/4 obwodu rury. 
Odległość pomiędzy sąsiadującymi ze sobą spoinami obwodowymi nie powinna być mniejsza niż 
dwie średnice nominalne rury. Prace spawalnicze na rurociągach przeznaczonych do przesyłania 
gazu ziemnego mogą być wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie 
uprawnienia spawalnicze potwierdzone świadectwem z egzaminu spawalniczego.  
 

17.2.7.  METODY ŁĄCZENIA RUR  Z PE – HD 
 

Zgodnie z pismem KOZG  Tarnów PS/17/23/91 z 27.06.91 r do budowy  gazociągów  mogą być 
stosowane dwa rodzaje połączeń rur PE  tj. zgrzewanie elektrooporowe lub zgrzewanie czołowe.  
Łączenie rur z PE winno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i kartą 
technologiczną łączenia, którą opracowuje wykonawca robót  budowlano – montażowych  
osobno dla każdego obiektu.  
Karta technologiczna  łączenia powinna zawierać  m.in. : 

 nazwę wykonawcy 
 imię i nazwisko pracownika wykonującego montaż sieci PE wraz z numerem uprawnień 
 materiał rur  
 średnicę i grubość ścianki łączonych rur  
 metodę łączenia (zgrzewanie czołowe , elektrooporowe) 
 dane techniczne urządzeń do zgrzewania oraz ostatnia kalibrację  
 rodzaj stosowanych kształtek 
 parametry zgrzewania (temperatura, ciśnienie docisku łączonych elementów warunki 

meteorologiczne , czas chłodzenia złączy ) 
Prace związane z łączeniem rur PE mogą  być wykonywane przez osoby posiadające świadectwo 
ukończenia kursu specjalistycznego obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne montażu 



gazociągów z polietylenu. Kurs ten powinien być zakończony egzaminem i świadectwem 
wydanym przez  Instytut Nafty i Gazu. Łączenie rur PE do 63mm włącznie wykonać metoda 
zgrzewania elektrooporowego natomiast powyżej 63mm metodą zgrzewania czołowego. 
 
Zgrzewanie  elektrooporowe. 
 
Zgrzewanie elektrooporowe  polega na łączeniu rur ze sobą przy pomocy odpowiednich muf, 
kształtek lub opasek z wykorzystaniem ciepła wydzielanego przez prąd  płynący w drucie 
oporowym .Kształtka do zgrzewania elektrooporowego zawiera cewkę z drutu oporowego 
umieszczoną w pobliżu powierzchni zgrzewanej. Zgrzewanie wykonuje  się przez podłączenie 
końcówek cewki z drutu oporowego do źródła prądu po uprzednim umieszczeniu końcówek rur 
w kształtce . Prąd płynący w obwodzie powoduje wydzielanie się ciepła w cewce z drutu 
oporowego które powoduje stapianie otaczającego drut tworzywa. Poprzez ogrzanie mufa kurczy 
się nieco, co zapewnia połączenie z wymaganą siłą zgrzewane mogą tylko materiały tego samego 
rodzaju, których wskaźnik płynięcia  MFI  5/190  zawiera się w przedziale 0,2- 1,3 g/10 minut. 
Do wykonania zgrzewów elektrooporowych niezbędne są następujące narzędzia  i urządzenia : 

 obcinarka do rur  lub piła z drobnymi zębami 
 skrobak obrotowy ,nóż i narzędzia do skórowania i obróbki rur 
 biały nasiąkliwy papier  
 środek czyszczący np. trójchloroetan lub alkohol etylowy 
 zgrzewarka automatyczna do zgrzewania elektrooporowego 

Ponadto w zależności od wielkości  rury i warunków układania gazociągu niezbędne są 
następujące  przyrządy : 

 zacisk podwójny do rur PE oraz  złączek z króćcem o średnicy zewnętrznej  25-63 mm 
 zacisk  podwójny lub poczwórny do rur PE oraz złączek z króćcem o średnicy     

zewnętrznej 75 – 225 mm 
Stosowanie zacisków podwójnych zaleca się w miejscach o ograniczonym dostępie. Zacisk 
poczwórny gwarantuje  wysoka sztywność  i prawidłowe ułożenie w niesprzyjających warunkach 
miejscowych. Opisane narzędzia korygują błędy  owalności rur PE  ,pozycjonują mufy i chronią 
części wchodzące w skład złącza przed oddziaływaniem sił zewnętrznych tak podczas 
zgrzewania jak też w czasie chłodzenia. Na miejscu budowy zaleca się posiadanie dwóch albo 
trzech przyrządów  mocujących odpowiedniej wielkości i zacisków jak też odpowiedniej liczby 
zacisków opasujących. Zgrzewarką  do zgrzewania elektrooporowego jest automatyczna 
zgrzewarka umożliwiająca prowadzenie zgrzewania w sposób ciągły. W przypadku 
występowania wahań napięcia korygowany jest czas zgrzewania. Czas ten korygowany jest 
również od temperatury otaczającej.  
W czasie prac przygotowawczych należy :  

 strefę zgrzewania i zgrzewarkę chronić przed zabrudzeniem 
 końcówki rur powinny być obcięte prostopadle ,wewnętrzne krawędzie pozbawione 

zadziorów, a krawędzie zewnętrzne zaokrąglone (r = 0,5 grubości ścianki rury). 
Końcówki rur należy następnie obrabiać mechanicznie na długości L (długość mufy  
z naddatkiem) na całym obwodzie przy pomocy skrobaka rotacyjnego. Koniec rury z zewnątrz 
i  z wewnątrz oczyścić z wiórów. Prace te muszą być wykonane szczególnie starannie.  
W przypadku złączek PE  z króćcem  jak też opasek PE z końcówką do zgrzewania  króćca 
obróbka mechaniczna nie jest konieczna jeśli wykluczone są zmiany powierzchniowe 



niekorzystne dla procesu zgrzewania. Obrobioną końcówkę rury należy odtłuścić szmatką 
nasączoną trójchloroetanem lub alkoholem etylowym. To samo dotyczy złączek z króćcem  
i opasek zaciskowych. Przed nałożeniem złączki na rurę powierzchnie  zgrzewane muszą być 
suche, resztki środka odtłuszczającego usunąć suchym białym papierem. 

Opis procesu zgrzewania :  
do zgrzewania stosować odpowiednia do tego celu zgrzewarkę obydwa druty ustawić w pozycji 
umożliwiającej podłączenie kabli zgrzewarki bezpośrednio po załączeniu kształtki w okienku 
wskaźnikowym zgrzewarki wyświetlane są dane dotyczące wielkości oporu  podłączonego 
elementu. Jeżeli wartości te są  większe niż w tabeli  należy sprawdzić  podłączenie kabli 
zgrzewarki. Jeżeli nie stwierdzono żadnych odstępstw  od wartości podanych w instrukcji obsługi 
można uruchomić proces zgrzewania  przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w  okienku  
zgrzewarki pokazany jest czas zgrzewania w przypadku wystąpienia zaniku napięcia zasilającego  
w trakcie prowadzenia  zgrzewania, dla średnic do 63 mm operacje można powtórzyć po 
wystudzeniu połączenia. Przy średnicach powyżej 63 mm nie zaleca się ponownego zgrzewania 
przyrząd ustawczy może zostać usunięty dopiero po całkowitym schłodzeniu  zgrzewu . 
 

17.2.8.  ROBOTY ZIEMNE 

 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050. W przypadku ręcznego 
wykonywania robót ziemnych szerokość dna wykopu powinna być na prostych odcinkach 
większa o co najmniej 0,4 m od zewnętrznej średnicy rury i nie może być mniejsza niż 0,5 m. Na 
łukach szerokość dna wykopu powinna być o 50% większa od szerokości dna wykopu na 
odcinkach prostych. W przypadku skalistych lub kamienistych gruntów dno wykopu należy 
zabezpieczyć warstwą wyrównawczą o grubości 0,1 - 0,2 m, wykonaną z piasku lub ziemi nie 
zawierającej żadnych grud. Podobne warunki należy spełnić podczas zasypywania gazociągu. 
Głębokość ułożenia gazociągów w wykopie musi wynosić minimum 1,0 m. Wszystkie prace 
związane z montowaniem i układaniem gazociągów w wykopie powinny być prowadzone w taki 
sposób aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur, uszkodzenia powłok izolacyjnych oraz 
występowania nadmiernych naprężeń w odcinkach przewodów rurowych.  
 

17.2.9.  MONTAŻ KURKA OGNIOWEGO 
 
Kurek główny powinien być usytuowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce na 
ściennej lub we wnęce ściennej, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami 
atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych i w sposób 
jednoznacznie oznakowanym przez pomalowanie szafki lub drzwiczek wnęki na kolor żółty  
 ewentualnym napisem "GAZ".  
Odległość kurka głównego od poziomu terenu oraz od najbliższej krawędzi okna, drzwi lub 
innych otworów ściennych w budynku nie może wynosić w uzasadnionych przypadkach mniej 
niż 1,0m.  
 

W omawianym budynku projektuje się punkt redukcyjno -pomiarowy z kurkiem 
gazowym 25mm, gazomierzem G-16N,  reduktorem MIX25 oraz zaworem klapowym 
MAG-3 50mm,  zlokalizowanym w szafce o wymiarach 100x142cmx25cm, 
usytuowanej  na ścianie zewnętrznej budynku. 

 



17.2.10.  PRÓBA SZCZELNOŚCI 
 
Próbę szczelności odcinków gazociągów wykonać zgodnie z Dziennikiem Ustaw 97/2001 poz. 
1055 z dnia 30.07.2001. par. 19.1 pkt. 8 i PN-90/M-34503 ( ppr=0.75 MPa, czas trwania próby  
1 godz.)   

 

17.2.11.  OZNAKOWANIE TRASY GAZOCIĄGU 

 
Oznakowanie trasy gazociągów wykonać taśmą lokalizacyjną i ostrzegawczą zgodnie z normą 
ZN-G-3001/2001 i ZG-G-3002/2001. 
 
Uwaga: wszelkie  roboty na sieci gazowej  mogą być wykonane przez  uprawnione  podmioty  
pod  nadzorem  Przedstawiciela  Zakładu  Gazowniczego , zaś  samo  włączenie  do  czynnej  
sieci  gazowej  może  wykonać  tylko  Zakład  Gazowniczy. 
 
 
17.3.          ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH –  

  PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ 
  (opracował: inż. Wojciech Szymczak) 

 

Ścieki sanitarne z budynku – zgodnie z warunkami technicznymi - projektuje się odprowadzić 
przykanalikiem do istniejącego kolektora kanalizacji sanitarnej Ø200 mm, przebiegającym od 
strony południowej projektowanego budynku. Przykanalik wykonać z rur kanalizacyjnych PCV 
160mm typu „S” prod. GAMRAT-Jasło łączonych kielichowo i uszczelnianych pierścieniem 
gumowym. Zaprojektowane studnie Ø800mm z kręgów betonowych wykonać wg KB-44.12.1/7/ 
przykryć płytą z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego. Kanały układać na 
podsypce piaskowej min. gr. 15cm i wykonać  obsypkę piaskową wg zaleceń producenta min 
30cm. Obsypkę zagęścić do 95 w skali Proctora. Po wykonaniu prac montażowych należy 
przeprowadzić próbę szczelności kanału i studzienek. Przy przejściach rurą przez ścianki studni 
stosować przejście szczelne z tuleją ochronną zgodnie z rysunkiem szczegółowym.  
 

 
17.4.          ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH –  
  PRZYŁĄCZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
  (opracował: inż. Wojciech Szymczak) 
 
 
Wody opadowe projektuje się odprowadzić – zgodnie z warunkami technicznymi do istniejącego 
kolektora 300mm przebiegającego od strony południowej projektowanego budynku. 
Odwodnienie dróg i parkingów zaprojektowano przez wpusty uliczne 600mm  
(z odpływem 200mm ) z kratą żeliwną typu ciężkiego. Ścieki deszczowe przed włączeniem w 
istniejący kolektor będą podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym  
o parametrach Qn/Qmax=10/100 l/s o średnicy Dz=1500mm.  
Wody opadowe z dachu projektuje się odprowadzić systemem PLUVIA do studzienek Dc2  
i Dc3, a następnie za pomocą przykanalika zbiorczego do istniejącej studzienki DI kanalizacji 



deszczowej. Rury kanalizacyjne projektuje się z rur PVC typu S prod. GAMRAT-Jasło Ø110, 
Ø160mm i Ø200mm łączonych kielichowo i uszczelnianych pierścieniem gumowym. Rury 
układać na podsypce piaskowej gr.15cm i w obsypce wg zaleceń producenta min. 30cm.  
Projektowane studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych 1000, 1200mm przykryć 
włazami żeliwnymi 600mm typu ciężkiego. Projektowane studnie wykonać wg KB-44.12.1/7/. 
Po zakończeniu montażu wykonać próbę szczelności kanałów i studzienek. 
 
 
17.5.  SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE – PRZYŁĄCZ  

           ELEKTROENERGETYCZNY 
  (opracował: inż. Ryszard Rogoziński) 
 

Zasilanie projektowanego budynku w energię elektryczną odbywać się będzie 
przyłączem kablowym nn typu YAKY4x240mm2 wyprowadzonym z rozdzielni 
niskiego napięcia istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV „ZALESIE MDO I”. 
Kabel ułożyć poprzez projektowane złącza kablowe typu ZK-3a (zasilanie 
projektowanego Laboratorium) i ZK-3b (projektowanej Hydroforni MPWiK) i 
zakończyć go w rozdzielni niskiego napięcia stacji transformatorowej 15/0,4kV 
„ZALESIE MDO-III”. Odcinek od złącza ZK-3b do stacji transformatorowej 
„Zalesie MDO II” będzie zasilaniem drugostronnym. 
Złącze te zabudowane będą we wnękach na elewacji w miejscach wskazanych na 
planie zagospodarowania. Projektowane linie kablowe układać w ziemi na głębokości 
0,9m na 10cm podsypce z piasku. Następnie przykryć je należy   10cm warstwą 
piasku i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ułożenie wzdłuż 
całej trasy folii w kolorze niebieskim. 
W odstępach nie większych jak 10 m na linii kablowej należy nałożyć opaski z 
metryką kabla.  
Przy skrzyżowaniu kabli z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej i przez 
przejścia przez drogi jezdne kabel układać w rurach ochronnych typu DVK-160 i 
SRS 160 Arot.    
Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz przepisami 
obowiązującymi w energetyce. 
 
Projektowany budynek Laboratorium i zagospodarowanie terenu kolidują z 
przebiegającymi odcinkami linii kablowych SN-15kV,  niskiego napięcia: 

1) linia kablowa SN-15kV relacji stacja transformatorowa „ZALESIE MDO-I” 
linia napowietrzna 15kV Zalesie I typu HAKnFta 3x120mm2, 
2) linia kablowa SN-15kV relacji stacja transformatorowa „ZALESIE MDO-I” 
stacja transformatorowa „ZALESIE MDO-I”  typu HAKnFta 3x120mm2, 
3) odcinek „K – L” linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY4x120mm2 – 
kabel własność inwestora (Uniwersytet Rzeszowski). 
 

Ad1. Linię kablową SN-15kV relacji stacja transformatorowa „ZALESIE MDO-I” 
linia napowietrzna 15kV Zalesie I typu HAKnFta 3x120mm2 na odcinku A-B należy 
zdemontować i po zmufowaniu ułożyć w rowie kablowym pokazanym na planie 
zagospodarowania. 



 
Ad2. Linię kablową SN-15kV relacji stacja transformatorowa „ZALESIE MDO-I” 
stacja transformatorowa „ZALESIE MDO-I”  typu HAKnFta 3x120mm2 należy 
zdemontować ze względu na jej bardzo zły stan techniczny ( nie nadaje się do 
przełożenia) i trasą pokazaną na planie zagospodarowania należy ułożyć nowy 
odcinek kabla. Stosować kabel typu  3xYHAKXs 1x120mm2. 
 
Projektowane linie kablowe SN-15kV układać w ziemi na głębokości 1,2m na 10cm 
podsypce z piasku. Następnie przykryć je należy 10cm warstwą piasku i 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez ułożenie wzdłuż całej trasy 
folii w kolorze czerwonym. 
W odstępach nie większych jak 10 m na linii kablowej należy nałożyć opaski z 
metryką kabla.  
Przy skrzyżowaniu kabli z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej i przez 
przejścia przez drogi jezdne kabel układać w rurach ochronnych typu DVK-160 i 
SRS 160 Arot.    
Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz przepisami 
obowiązującymi w energetyce. 
 
Ad3. Odcinek „K – L” linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY4x120mm2 – 
kabel własność inwestora (Uniwersytet Rzeszowski) ze względu na projektowany 
parking należy przenieść z istniejącej na projektowaną trasę jak pokazano na planie 
zagospodarowania. 
 
Ponadto projektowana infrastruktura podziemna, i komunikacyjna koliduje z 
odcinkiem istniejącej kanalizacji teletechnicznej i projektowanym przez Miejski 
Zarząd Dróg i Zieleni oświetleniem ulicy Mieczysławy Ćwiklińskiej. 
 
Zgodnie z uzgodnieniem ZUDP nr 1367/08 wzdłuż ulicy M. Ćwiklińskiej na odcinku 
sąsiadującym z projektowanym Laboratorium zaprojektowane zostało przez MZDiZ 
nowe oświetlenie uliczne. Na odcinku „F – G” oświetlenie to koliduje z  
projektowaną modernizacją ulicy M. Ćwiklińskiej. Projektuje się w uzgodnieniu z 
MZDiZ zmianę trasy i lokalizacji słupów projektowanego oświetlenia ulicy jap 
pokazano na planie zagospodarowania..  
 
Istniejący kolidujący z projektowaną modernizacją ulicy M. Ćwiklińskiej oraz 
projektowanym wjazdem do projektowanych parkingów odcinek kanalizacji 
teletechnicznej należy zdemontować i wybudować nowy trasą pokazaną na planie. 
Nowy odcinek kanalizacji teletechnicznej powinien być wytyczany przez geodetę 
uprawnionego na podstawie aktualnej dokumentacji geodezyjnej sporządzonej 
zgodnie z protokołem ZUD.  
Uwzględnić należy w szczególności następujące wymagania wynikające z 
przedłożonej koordynacji infrastruktury technicznej.  
Roboty ziemne dla kanalizacji i studni kablowych należy wykonywać metodami 
mechanicznymi ograniczającymi do minimum wielkość wykopu. 
Rowy pod kanalizację należy kopać na głębokość o 10 cm większą niż określona w 
dokumentacji głębokość ułożenia kabli. Minimalna głębokość wykopu wynosi 60 cm, 



licząc od powierzchni terenu lub od powierzchni nawierzchni, o ile taka jest ułożona 
lub przewidziana do ułożenia. 
Kanalizację należy układać na podsypce z piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm, 
tak aby odległość górnej powierzchni kanalizacji od powierzchni terenu lub górnej 
powierzchni nawierzchni wynosiła nie mniej niż 50 cm.  
Wzdłuż kanalizacji kablowej należy rozmieścić piasek w ilościach niezbędnych dla 
wykonania podsypki. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla 
podsypki stosowanej do robót budowlano-drogowych oraz nie zawierać domieszek 
ilastych lub innych zanieczyszczeń-winien odpowiadać postanowieniom normy BN-
87/6774-04. 
Kanalizacji teletechniczną wykonać z rur RHDPE  100mm grubościennych i studni 
SKR2.  
Wejścia do studni kablowych należy uszczelnić. 
Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami w zakresie budowy sieci 
kablowych - BN-73/8984-05; ZN-95/TP S.A. -004/T; ZN-95/TP S.A.-011/T; ZN-
95/TP S.A.-023/T oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Prezesa Zarządu TP S.A. z 
20.06.1995 dotyczącego hermetyzacji sieci. 
Wszelkie prace należy wykonywać po uprzednim powiadomieniu użytkownika sieci. 
Roboty budowlano montażowe należy prowadzić zgodnie z postanowieniami Prawa 
Budowlanego i niżej wymienionych norm zakładowych: 
ZN-95/TP S.A. - 004/T  Zbliżenia i skrzyżowania linii telekomunikacyjnych z innymi 
urządzeniami uzbrojenia terenowego 
ZN-95/TP S.A. - 011/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 
ZN-95/TP S.A. -012/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa 
pierwotna 
ZN-95/TP S.A. - 023/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.        ROZBIÓRKA BUDYNKU KOTŁOWNI 
        
 

18.1.1.  Dane ogólne. 
 
18.1.2. Zakres  opracowania 
 
Niniejsze opracowanie obejmuje opis rozbiórki  budynku  kotłowni. Budynek 
jednokondygnacyjny częściowo zagłębiony w gruncie jedną ścianą dostawiony do budynku 5-
kondygnacyjnego, należący do Inwestora.  
 
18.1.3. Lokalizacja 
 
Przedmiotowy  budynek  zlokalizowany  jest  w  Rzeszowie  przy  ulicy  Ćwiklińskiej  na  
działce  2608/1  będącej własnością  Inwestora. 
Dokładne  usytuowanie  budynku  pokazano  na  załączonym  planie  sytuacyjnym. 
 
 
18.2. Opis  stanu  istniejącego 
 
Budynek  - Kotłownia (nieużytkowana) 
 
 Ławy i stopy fundamentowe. 

 Ławy , stopy żelbetowe  

 Ściany zewnętrzne żelbetowe (monolityczne) 
 Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych   
 Stropodach. 

Na całym budynku stropodach z płyt żelbetowych prefabrykowanych kanałowych. 
Wzmocniony w miejscu świetlika belkami stalowymi. Oraz dodatkowymi wymianami w 
postaci belek żelbetowych.  

 Świetlik  
Świetlik w konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze szkła zbrojonego. 

 Drzwi i okna. 
Okna stalowe szklane z profili znormalizowanych. Drzwi  Stalowe typowe.  

 Komin  
Komin w części znajdującej się budynku murowany ,w  części nad budynkiem stalowym 
składa jacy się z czterech segmentów połączonych ze sobą śrubami.  Część wystająca  nad 
budynek dodatkowo połączona  jest z budynkiem 5-kondygnacyjnym specjalnymi 
uchwytami  (około 6szt) Przy kominie znajduje się drabina. 

 Dodatkowe elementy 
W środku budynku znajdują się schodki wejściowe do pomieszczeń zajmowanych przez 
obsługę kotłowni, bloki betonowe które stanowiły fundamenty pod piece. 
Wejście do budynku poprzez schody terenowe zabezpieczone murkiem oporowym. 
Na dachu znajduje się wywietrzniki stalowe. 
  



  
18.3.    Opis  szczegółowy  rozbiórki  i  demontażu budynku kotłowni. 
 
18.3.1. Ogólne zalecenia dotyczące robót rozbiórkowych. 
 
Przed przystąpieniem do rozbiórki i demontażu teren robót należy bezwzględnie ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Opracować projekt organizacji robót oraz Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla przedmiotowych robót, oraz szczegółowy projekt 
rozbiórki. 
Ponadto obiekt należy odłączyć od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej.  
Demontaż części nadziemnej budynku warsztatowego z uwagi na jej konstrukcję przeprowadzić 
należy z użyciem sprzętu ciężkiego. Przy czym należy to wykonywać w taki sposób aby nie 
przekazywać drgań powstałych podczas wyburzeń na sąsiedni budynek 
W związku z tym należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefy zasięgu pracy dźwigu 
(żurawia). 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione. 
Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie  
i podcinanie jest zabronione. 
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 
 
18.3.2. Kolejność robót rozbiórkowych. 
Demontaż instalacji wewnętrznych. 
W pierwszej kolejności należy zdemontować instalacje podwieszone i mocowane do elementów 
konstrukcyjnych budynku – m. in. instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji 
mechanicznej itp. 
Prace te wykonywać ręcznie oraz przy użyciu elektronarzędzi. 
 
Demontaż elementów zewnętrznych. 
Przed przystąpieniem do demontaży elementów konstrukcyjnych i wielkogabarytowych należy 
rozebrać instalacje odgromową, usunąć metalowe wentylatory dachowe, rynny i rury spustowe, 
obróbki blacharskie. 
Prace powyższe wykonać ręcznie z użyciem elektronarzędzi.  
 
Zerwanie pokrycia z papy. 
Warstwy papy stanowiące pokrycie stropodachu należy odspoić, zebrać, następnie przekazać 
jednostce zajmującej się utylizacją materiałów bitumicznych. 
Zrywanie warstw papy wykonywać ręcznie z użyciem narzędzi prostych oraz w 
razie potrzeby palnika gazowego. 
 
Demontaż stolarki okiennej stalowej i ślusarki, świetlika. 
Przed wymontowaniem z ościeży ram stalowych i ościeżnic wyjąć zestawy szybowe oraz zdjąć 
ruchome części (elementy otwierane). Łączniki oraz inne stalowe elementy mocujące ościeżnice 
ponacinać mechanicznie lub palnikiem gazowym. Ościeżnice wyjmować ręcznie. 



Pochodzące z demontażu elementy segregować, wyznaczyć miejsca składowania szkła i 
elementów metalowych. 
 
Demontaż komina. 
Demontaż komina wykonywać segmentami za pomocą dźwigu, zawiesia podpinać do uchwytów 
montażowych. W przypadku braku uchwytów lub niemożności założenia haka, segmenty komina 
podnosić za pomocą opasek (witek) z linek stalowych. ). Blachy i śruby mocujące komin do 
budynku sasiedniego nacinać mechanicznie lub za pomocą palnika gazowego po uprzednim 
podpięciu elementu do zawiesi dźwigu. 
Przed demontażem głównego elementu komina zdemontować drabinę która znajduje się przy 
kominie.  
 
 
Demontaż płyt dachowych. 
Przystąpienie do demontażu płyt dachowych wymaga skucia warstwy wylewki na płytach oraz w 
pachwinach pomiędzy nimi, a także rozebrania wieńców betonowych. Płyty zdejmować za 
pomocą dźwigu, zawiesia podpinać do uchwytów montażowych. W przypadku braku uchwytów 
lub niemożności założenia haka, płyty podnosić za pomocą opasek (witek) z linek stalowych. 
Gruz powstały przy rozbiórce dachu usuwać z jego powierzchni rynnami zsypowymi. Kruszenie 
elementów żelbetowych młotami udarowymi.  
Zdemontowane płyty dachowe składować w miejscu do tego przewidzianym w projekcie 
organizacji robót. 
 
Rozbiórka ścian zewnętrznych żelbetowych. 
 
Ściany zewnętrzne żelbetowe  rozburzyć do poziomu koniecznego ze względu na późniejsze 
zagospodarowanie terenu.  Zaleca się aby odcinki przy budynku istniejącym wyburzać tylko do 
poziomu koniecznego.  Kruszenie elementów żelbetowych młotami udarowymi. Gruz powstały 
przy rozbiórce  należy usunąć ze środka budynku.   
Transport gruzu ręczny i mechaniczny na miejsce składowania.  
Należy zwrócić uwagę aby nie przekazywać drgań powstałych podczas wyburzeń na sąsiedni 
budynek. 
 
Rozbiórka ścian i ścianek działowych murowanych oraz komina murowanego 
Przegrody z elementów ceramicznych i gazobetonowych rozbierać ręcznie przy użyciu 
elektronarzędzi udarowych. Transport gruzu ręczny  
i mechaniczny na miejsce składowania.  
Rozbiórka części murowanej komina analogicznie. 
 
18.4. Uwagi  końcowe. 
 
18.4.1.Wszystkie  roboty  wykonać  z  zachowaniem  warunków  BHP  pod   
           nadzorem  osoby  do  tego  uprawnionej. 
 
18.4.2.Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  (usuwanie  fundamentów)    
            wykonywania  robót  ziemnych  zapoznać  się  należy  z  uzbrojeniem     



            terenu  w  danym  rejonie. 
 
 
18.4.3. Po rozebraniu stropodachu  należy    bezwzględnie zabezpieczyć przed   
            przewróceniem się  pozostawione ściany poprzez podparcie ich zastrzałami z kantówki   
            drewnianej bądź stempli stalowych. 
 
18.4.4. Rozbiórka budynku kotłowni nie wpływa na stateczność ani nośność sąsiedniego   
            budynku 5-kondygnacyjnego. 
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