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OPIS TECHNICZNY

,,Wewn�trzna instalacja wod – kan.’’ dla budynku Laboratorium Badawczego 

Politechniki Rzeszowskiej  w Rzeszowie.  

I. CZ��� OPISOWA

1. Inwestor

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 

UL. SZOPENA 51,  

35-959 RZESZÓW 

2. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nast�puj�ce dane: 

• Zlecenie Inwestora, 

• Dokumentacj� – cz��� architektoniczno - budowlana; 

• Katalogi firmowe, 

Obowi�zuj�ce normy i normatywy 

3. Przedmiot opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwi�zania techniczne instalacji 

wodoci�gowej wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 

wewn�trznej grawitacyjnej dla projektowanego BUDYNEKU  LABOLATORIUM 

BADAWCZEGO DLA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ W RZESZOWIE.

Projektowany budynek to obiekt niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny 

o regularnej formie . 



4. Szczegółowy opis instalacji

4.1. Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zaopatrywana b�dzie w budynek do celów higieniczno  

– sanitarnych, produkcyjnych oraz P-po�.  

Budynek zasilany b�dzie w wod� z projektowanego przył�cza wodoci�gowego 

opracowanego w oddzielnym opracowaniu.  

Powy�sze �ródło zasilania w wod� zostanie opomiarowane. 

Prowadzenie przewodów wodoci�gowych wody zimnej pokazano na rzutach budynku i 

na rysunku szczegółowym rozwini�cia aksonometrycznego instalacji wodoci�gowej.  

Projektowana instalacja wody zimnej obejmuje swym zakresem poziomy oraz piony 

wody zimnej z przeliczeniem na przybory z podł�czeniem do wszystkich urz�dze�, które 

wymagaj� podł�cze� wody zimnej. Instalacja wody zimnej bierze pocz�tek na parterze 

budynku  

w pomieszczeniu Nr. PT3 – Pomieszczenie wodomierza.

Główne poziomy wody zimnej rozprowadzone s� na parterze w posadzce. 

Pozostałe poziomy wody zimnej na pi�trze rozprowadzane b�d� równie� w posadzkach 

budynku. 

Piony oraz podej�cia do urz�dze� projektuje si� w bruzdach �cian budynku. 

Głównym zaworem odcinaj�cym b�dzie zawór przy wodomierzu jak na rzucie parteru  

i rozwini�ciu aksonometrycznym instalacji wodoci�gowej. 

Przed ka�dym podgrzewaczem oraz bateriami zaprojektowano zawory odcinaj�ce 

kulowe z filtrem i gwintem zewn�trznym ø 15 mm. 

Powy�sze zawory nale�y poł�czy� z podgrzewaczami i bateriami zlewozmywakow�

oraz umywalkowymi stoj�cymi za pomoc� w��yków gi�tkich przeznaczonych do wody 

zimnej. 

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu �cian (szachtach) nale�y zaizolowa�

izolacj� z pianki poliuretanowej gr. 13 mm, natomiast przewody prowadzone w bruzdach 

i posadzkach izolowa� otulinami Thermocompact gr. 6 mm.  

Instalacj� wody zimnej nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych do poł�cze�

gwintowanych typ. S-OC-10 Bx wg. PN-74/H-74200. 



Dopuszcza si� wykonanie podej�� w bruzdach i posadzkach z rur tworzywowych. 

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej REI 120.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Instalacje po wykonaniu nale�y przepłuka� i podda� próbie szczelno�ci ci�nieniem 0,9MPa.  

Powy�sza instalacja wody zimnej doprowadzona została do nast�puj�cych urz�dze�: 

Parter

Urz�dzenia

- bateria umywalkowa stoj�ca GROHE – Concertto nr kat. 32204  szt.  6,0  

- Wodomierz skrzydełkowy WS ø 32 mm     szt.  1,0 

Zawory

- zawór k�towy do dolnopłuka ø 15 mm      szt.  2,0 

- zawór ze zł�czk� do w��a ø 15 mm      szt.  3,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 15 mm      szt.  4,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 20 mm      szt.  2,0 

- zawory kulowe z filtrem przelotowe ø 15 mm pod baterie   szt.  12,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 40 mm      szt.  2,0 

- zawór kulowy przelotowy ze spustem ø 40 mm    szt.  1,0 

- zawór zwrotny antyska�eniowy EA 291 NF ø 40 mm    szt.  1,0 

Pi�tro

Urz�dzenia

- bateria umywalkowa stoj�ca GROHE – Concertto nr kat. 32204  szt.  5,0  

- bateria zlewozmywakowa stoj�ca FRANKE – Azymut Pilao Nobili  

Nr kat. 115.0029.598        szt.   1,0 



Zawory

- zawór k�towy do dolnopłuka ø 15 mm      szt.  2,0 

- zawór ze zł�czk� do w��a ø 15 mm      szt.  2,0 

- zawór kulowy przelotowy ø 20 mm      szt.  2,0 

- zawory kulowe z filtrem przelotowe ø 15 mm pod baterie   szt.  11,0 

- zawór do pisuaru Roca Sprint Aqualine ø 15 mm z dopływem nr kat.  

A506902010           szt.  1,0 

Rury stalowe

 Rura stalowa ocynkowana ø 15 mm   L =   42,50mb 

 Rura stalowa ocynkowana ø 20 mm   L =   40,00mb 

 Rura stalowa ocynkowana ø 25 mm   L =   31,00mb 

 Rura stalowa ocynkowana ø 32 mm   L =   11,00mb 

 Rura stalowa ocynkowana ø 40 mm   L =   12,50mb

                �L =  137,00mb 

4.2. Punkt pomiaru wody.

Punkt pomiaru wody czyli wodomierz zlokalizowano w pomieszczeniu na parterze pod 

schodami PT 3 – Pomieszczenie wodomierza.  

Maksymalny sekundowy rozbiór zimnej wody w budynku wynosi: 

�qn = 7,00 dm3/s 

q = 0,698 (�qn)0,50 – 0,12 q = 0,698 (7,00)0,50 – 0,12 q = 1,72 l/s

Qs = 1,72 x 2 = 3,44/s, odpowiada q = 3,44 x 3,6 = 12,38 m3/h. 

Zgodnie z PN-92/B-01706 przyj�to wodomierz skrzydełkowy POWOGAZ S.A. o 

poni�szych parametrach :  

- typ: WS-6 

- �rednica nominalna : Dn = 32 mm 

- nominalny strumie� obj�to�ci qp = 6,0 m3/h. 

- maksymalny strumie� obj�to�ci qs = 12,0 m3/h. 

- minimalny strumie� obj�to�ci qmin =240 dm3/h. 



- po�redni strumie� obj�to�ci qt = 600  dm3/h 

Na doprowadzeniu zimnej wody do punktu pomiarowego nale�y zamontowa� kolejno 

zgodnie z kierunkiem przepływu zimnej wody: 

- zł�czk� przej�ciow� 50 PE/ 40 mm stal 

- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy Dn = 40 mm  

- wodomierz skrzydełkowy DN  – 32 mm 

- zawór kulowy odcinaj�cy równoprzelotowy ze spustem Dn = 40 mm  

- zawór zwrotny antyskarzeniowy SOCLA typ EA 291NF Dn = 40 mm 

- zawór odcinaj�cy równoprzelotowy Dn = 40 mm 

Monta� zestawu wodomierzowego wykona� wg. PN-B-10720 z 1998 r. 

Zestaw wodomierzowy nale�y zbocznikowa� z płaskownika 30 x 6 mm. 

Minimalna temperatura wewn�trzna w pomieszczeniu pomiaru wody   

tw min = +5°C. 

4.3. Instalacja wody ciepłej.

Budynek nie b�dzie wyposa�ony w centraln� ciepł� wod� u�ytkow� przygotowan�  

w poprzez wymiennik ciepłej wody itp. 

Do podgrzewania wody zaprojektowane zostały pojemno�ciowe elektryczne 

podgrzewacze wody jednofazowe firmy STIEBEL-ELTRON Polska Sp. z o.o. ul. 

Instalatorów 9  Warszawa. 

Umywalki i zlewozmywak zasilane b�d� w wod� ciepła z pojemno�ciowych 

elektrycznych jednofazowych ogrzewaczy wody STIEBEL-ELTRON SNU 5 SL o mocy  

1 kW.  

Powy�sze podgrzewacze zostały umieszczone pod umywalkami i w szafkach pod 

zlewozmywakiem jak pokazano na rzutach budynku. 

Powy�sze podgrzewacze nale�y poł�czy� z bateriami umywalkowymi  

i zlewozmywakow� stoj�cymi za pomoc� w��yków miedzianych sztywnych lub w��yków 

gi�tkich przeznaczonych do wody ciepłej. 

Przed ka�dym podgrzewaczem zaprojektowano zawory odcinaj�ce kulowe z filtrem  

i gwintem zewn�trznym ø 15 mm. 

Równie� do odci�cia ciepłej wody projektuje si� zawory odcinaj�ce kulowe z filtrem  



i gwintem zewn�trznym ø 15 mm jak pokazano na rzutach budynku i na rozwini�ciu 

instalacji wodoci�gowej. 

Dokładne rozmieszczenie podgrzewaczy przedstawiono na rzutach budynku oraz 

rozwini�ciu aksonometrycznm instalacji wodoci�gowej. Po zamontowaniu urz�dze� do 

podgrzewania wody i poł�czeniu ich z bateriami nale�y wypłuka� oraz wykona� prób�

szczelno�ci dwukrotnie: raz na 0,9 MPa przy napełnieniu wod� zimn�, drugi raz wod�  

o temperaturze + 55 ° C na ci �nienie wodoci�gowe bez spadków ci�nienia – zgodnie  

z Warunkami Technicznymi.  

Rury stalowe

 Rura stalowa ocynkowana ø 15 mm   L =   4,00mb 

Zawory

- zawory kulowe z filtrem przelotowe ø 15 mm pod baterie   szt.  3,0 

4.4. Instalacja P - Po�.

Zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 

(Dz.U.02.75.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki 

i ich usytuowanie budynek jest budynkiem niskim poni�ej 12,0 m wysoko�ci i został 

zakwalifikowany do kategorii zagro�enia ludzi ZL III (klasa odporno�ci po�arowej 

budynku REI 120). W zwi�zku z tym zaprojektowano dwa hydranty ø 25 mm jeden na 

parterze, a drugi na pi�trze jak pokazano na rzutach budynku.  

Zgodnie z (DZ.U.NR 80 POZ. 563) w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów istnieje konieczno�� wykonania instalacji 

ga�niczej wyposa�onej w hydranty ø 25 mm. Instalacj� dla celów p – po�. 

zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja wyposa�ona została  

w zawory hydrantowe ø 25 mm umieszczone szafkach (wn�kach) hydrantowych. 

Przewody instalacji hydrantowej nale�y prowadzi� w bruzdach �cian budynku.   

Zawory hydrantowe montowa� w szafkach na wysoko�ci 1,35 m nad posadzk�. 

Projektuje si� szafki hydrantowe typ PN EN 67 1-1[W-25/30G] o wymiarach 

90x70x25cm prod. Supron1 Olkusz.  



Szafki (wn�ki) hydrantowe kompletne wyposa�one w: 

• Zawór hydrantowy ZH 25 

• Pr�downic� PWh-25 wg PN EN 671 

• W�� tłoczny półsztywny o �rednicy DN25 i długo�ci 30 mb. umieszczony na 

b�bnie zwijaj�cym 

• Ga�nic�

Szafka (wn�ka) powinna by� pomalowana w kolorze RAL na zamówienie i oznakowana 

zgodnie z PN EN 671. 

Przy obliczeniach instalacji p – poz. przyj�to działanie 2 hydrantów równocze�nie przy 

nat��eniu przepływu wody /wydajno��/ przy ci�nieniu wypływu minimum 0,2 MPa  

z zaworu hydrantowego.  

Nominalna wydajno�� hydrantu 25 mm przy ci�nieniu 0,2 MPa wynosi 1,0 dm3/s. 

Dokładny przebieg instalacji pokazano na rzutach budynku. 

- szafki (wn�ki) hydrantowe   – szt. 2 

- zawory hydrantowe ø 25 mm   – szt. 2 

- pr�downica wg PN EN 671                      – szt. 2 

- w�� tłoczny półsztywny o �rednicy DN25 i długo�ci 30 mb – szt. 2 

- ga�nice      - szt 2 

Nat��enie przepływu wody /wydajno��/ przy ci�nieniu 0,2 MPa: 52 l/min strumie�

rozproszony, oraz 33 l/min strumie� zwarty.   

Po wykonaniu instalacji P-Po�. i przeprowadzeniu próby szczelno�ci instalacji nale�y 

przeprowadzi� prób� nat��enia wypływu wody z zaworów hydrantowych, która powinna 

wynosi� minimum 0.2 MPa na wylocie. 

Przej�cia przewodami instalacyjnymi przez przegrody oddzielenia przeciwpo�arowego 

powinny posiada� przepusty o klasie odporno�ci ogniowej REI 120.  

Mo�na zastosowa� system przepustów z przej�ciem ogniochronnym np. BC F1,5/kombi 

BC Brandchemie, PYRO-SAFE lub inny. 

Armatura

- Zawór hydrantowy ø 25 mm  - szt. 2,00 



Rury

- Rury stal. ocynk. ø 25 mm  - mb.   3,00 

- Rury stal. ocynk. ø 32 mm  - mb.   7,00

Razem         - mb.  10,00  

4.5. Izolacja termiczna

4.5.1 Instalacja wody zimnej 

Po wykonaniu prób i odbiorów instalacji przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu 

�cian na całej długo�ci nale�y zaizolowa� za pomoc� izolacji z pianki poliuretanowej 

stosuj�c nast�puj�ce grubo�ci w zale�no�ci od �rednicy przewodów: 

ø 15 mm -  13 mm 

ø 20 mm -  13 mm 

ø 25 mm -  13 mm 

ø 32 mm -  13 mm 

ø 40 mm -  13 mm 

Przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolowa� otulinami Termocompact S 

gr. 6 mm. 

5.  Kanalizacja sanitarna wewn�trzna.

Zgodnie z zakresem oraz ustaleniami z Inwestorem powy�szy projekt obejmuje 

Projekt Techniczny wewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej z pomieszcze�

socjalnych, sanitarnych oraz produkcyjnych budynku. 	cieki sanitarne z budynku 

odprowadzane b�d� przył�czem kanalizacyjnym do istniej�cej kanalizacji sanitarnej 

zewn�trznej do studzienki kanalizacyjnej Nr S1 sk�d �cieki zostan� odprowadzone do 

miejskiej kanalizacji sanitarnej i przetransportowane na oczyszczalni� �cieków  

w Rzeszowie. 



Poziomy kanalizacyjne zostały umieszczone pod posadzkami parteru, a piony 

kanalizacyjne w szachtach monta�owych, a podej�cia do urz�dze� sanitarnych 

umieszczone zostały w bruzdach �cian oraz na zewn�trz �cian lecz obudowane.  

	rednice, spadki, oraz sposób prowadzenia pokazano na rzutach budynku, oraz 

rozwini�ciach instalacji kanalizacyjnej. 

Poziomy oraz podej�cia kanalizacyjne zaprojektowane zostały z rur kanalizacyjnych 

PVC ø 50 mm ÷ 160 mm. 

Pion kanalizacyjny odprowadzaj�cy skropliny od nawil�acza projektuje si� z rur 

�eliwnych ø 50 mm.  

Powy�szy pion Nr 6 wyprowadzony zostanie nad posadzk� w wymiennikowni sk�d 

skropliny tr spływa� b�d� do zaprojektowanego odwodnienia liniowego Aco Drain 

Powerdrain D100 L = 2,0 m. 

Piony kanalizacyjne projektuje si� wykona� na �cianie w szachtach jak pokazano na 

rzutach budynku i zaopatrzy� w rewizje PVC ø 50 i ø 100 mm. Rewizj� umie�ci�

minimum 0.50 m nad posadzk�. Powy�sze piony b�d� wyprowadzone ponad dach 

budynku minimum 60 cm i zako�czone rurami wywiewnymi z PVC .  

Pion kanalizacyjny Nr 4 wyprowadzony zostanie na I pi�tro i zako�czony zaworem 

napowietrzaj�cym ø 50 mm. 

Piony oraz poziomy i podej�cia odpływowe od urz�dze� sanitarnych projektuje si� z rur 

PVC ø 0,05, 0,10, 015 m uszczelniane na uszczelk� gumow�. 

	rednice, spadki oraz sposób prowadzenia przewodów pokazano w cz��ci rysunkowej 

rozwini�cia instalacji kanalizacji sanitarnej. 

Podej�cia pod przybory wykona� za pomoc� syfonów o �rednicy odpowiedniej dla 

ka�dego rodzaju przyboru. 

Materiały u�yte do wykonania instalacji kanalizacyjnej winne by� u�yte z Polsk� Norm�              

i atestem, tak samo w przypadku urz�dze� sanitarnych. 

Uwaga:

W przypadku wyst�pienia �cieków technologicznych zanieczyszczonych od 

zamontowanych urz�dze� produkcyjnych nale�y zamontowa� urz�dzenia 

podczyszczaj�ce te �cieki do parametrów �cieków komunalnych przed 

wprowadzeniem ich do kanalizacji sanitarnej. 



Umywalki projektuje si� zamontowa� na �cianach budynku z otworami.  

Zlewozmywak oraz umywalk� na I pi�trze PW12 projektuje si� nadblatowe  

umieszczone na szafkach. 

Miski ust�powe montowane b�d� jako kompaktowe. 

Umywalki i zlewozmywaki projektuje si� pod baterie stoj�ce. 

Przewody kanalizacyjne odprowadza� b�d� �cieki od nast�puj�cych urz�dze�: 

Parter

Umywalka ROCA Victoria 52 cm z otworem nr kat. A325394007 

z półpostumentem nr kat. A336312007            szt.    6 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110       szt.    6  

Miska ust�powa kompakt Roca Victoria nr kat. A3423395007        szt.    2 

Deska WC Roca Victoria nr kat. A801326N04           szt.    2 

Zlew stalowy pojedynczy emaliowany            szt.    1 

Syfon zlewowy pojedynczy ø 50 mm            szt.    1 

Digestorium                szt.    2 

Stanowisk badawcze silnika spalinowego           szt.    1 

Pi�tro

Zlewozmywak Franke – Mikado MOL 611          szt.    1 

Zestaw odpływowy do zlewozmywaka Franke          szt.    1 

Umywalka nadblatowa ROCA HALL 55x48,5 cm nr kat. A327881000      szt.    1 

Syfon umywalkowy Totem Roca – Kalachari Mahove nr kat. A506403110      szt.    5  

Umywalka ROCA Victoria 52 cm z otworem nr kat. A325394007 

z półpostumentem nr kat. A336312007           szt.    4 

Miska ust�powa kompakt Roca Victoria nr kat. A3423395007       szt.    2 

Deska WC Roca Victoria nr kat. A801326N04          szt.    2 

Pisuar Roca Chic dopływ z góry nr kat. A35945N000         szt.    1 

Zawór ci�nieniowy Aqualine Roca – Sprint nr kat. A506902010       szt.    1 

Syfon Roca do pisuaru do odpływu poziomego Urinet nr kat. A506402110      szt.    1 



Rury wywiewne PVC

Ø 50 mm   - szt.  1 
Ø 110mm  - szt.  3 

Rewizja PVC

Ø 50 mm   - szt.  2 
Ø 110mm  - szt.  3 

Kratka �ciekowa PVC

Ø 50 mm   - szt.  2 
Ø 110mm  - szt.  3 

Zawór napowietrzajacy PVC

Ø 50 mm   - szt.  1 

Odwodnienie liniowe 

Aco Drain – L = 2,0 m 

Rury PVC

Ø = 50 mm – L =    45,00 m 

Ø = 110 mm – L =  70,00 m 

Ø = 160mm - L =   48,00 m

       	L  = 163,00 m  

Rury �eliwne

Ø = 50 mm – L =    4,50 m 

6.  Kanalizacja deszczowa wewn�trzna.

Powy�szy Projekt Techniczny zawiera wewn�trzn� instalacj� kanalizacji 

deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego 

budynku Laboratorium Badawczego dla politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie 

przewiduje si� wykonanie odwodnienia dachu w systemie kanalizacji bezci�nieniowej  

grawitacyjnej. W miejscach pokazanych na rzucie dachu usytuowane zostan� wpusty 



dachowe. Nale�y stosowa� wpusty dachowe z koszem i kołnierzem bitumicznym  

z grzałk� elektryczn� ø 160 mm Wavin nr kat. 3260006626. Odprowadzenie wód 

opadowych z wpustów do pionów zbiorczych wykona� pod stropem ostatniej 

konstrukcyjnym. Przewody odwadniaj�ce prowadzi� w szachtach. 

Instalacje piony nale�y wykona� z rur PVC ø 160 mm ł�czonych na uszczelk� gumow�. 

Po zako�czeniu monta�u instalacj� w cało�ci nale�y zaizolowa� izolacj� akustyczn�

(maty akustyczne).  

Poziomy kanalizacyjne projektuje si� z rur PVC ø 160 mm i  ø 200 mm kanalizacyjnych 

umieszczonych pod posadzk� parteru.  

	cieki deszczowe zostan� odprowadzone do zaprojektowanej zewn�trznej kanalizacji 

deszczowej. 

Rewizja PVC

Ø 160mm  - szt.  2 

Wpust dachowy podgrzewany Wavin

Ø 160mm  - szt.  2

Rury PVC

Ø = 160x4,0mm - L =   30,50 m 

Ø = 200x4,9mm - L =   10,50 m

    Razem: L =   41,50 m  
   

7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

W zakresie wykonania i odbioru obowi�zuj� ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – monta�owych cz. II –Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych ”. 

Ruroci�gi wodoci�gowe nale�y podda� próbie na ci�nienie 0,9 MPa zgodnie  
z PN-81/B-10700. 

Przed przyst�pieniem do próby na ci�nienie instalacj� nale�y kilkakrotnie przepłuka�

mieszank� wody i powietrza , a� do uzyskania zawarto�ci zanieczyszcze� mniejszych 

ni� 5,0 mg/l, oraz zdezynfekowa�. 



Po pomy�lnym przeprowadzeniu prób nale�y poziome , oraz pionowe odcinki instalacji 

wody zimnej które znajduj� si� na zewn�trz �cian zaizolowa� otulinami ze spienionego 

polietylenu  

o grubo�ci 9 mm. 

Po wykonaniu kanalizacji wewn�trznej nale�y wykona� prób� szczelno�ci , a nast�pnie 

zasypa� wykopy na kanalizacji wewn�trznej. 

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostało wskazane pochodzenie 

materiałów ( marka, znak towarowy, producent, dostawca urz�dze�) dopuszcza 

si� oferowanie urz�dze� i materiałów równowa�nych o takich samych 

parametrach techniczno - funkcjonalnych, które zagwarantuj� realizacj� robót  

w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budow� oraz zapewni� uzyskanie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zało�onych w wy�ej 

wymienionych dokumentach okre�laj�cych zakres dokumentacji projektowej.

Opracował: 
techn. Mieczysław Bober 
       nr upr. 189-90 




















