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1. RYSUNKI 

 

Nr TYTUŁ SKALA 

K/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

K/02 INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT PIWNICY 1:100 

K/03 INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT PARTERU 1:100 

K/04 INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT 1 PIĘTRA 1:100 

K/05 INSTALACJA KANALIZACJI – RZUT PODDASZA 1:100 

K/06 ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. A 1:100 

K/07 ROZWINIĘCIE KANALIZACJI SANITARNEJ CZ. B 1:100 

K/08 
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

CZ.1  
1:100 

K/09 
PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

CZ.2 
1:100 

K/10 PROFILE PODŁUŻNE PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100 
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Warszawa grudzień 2016r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(Dz.U z 2016 roku, poz. nr. 290, ze zmianami) 

 

 

 

 

OŚWIADCZAM, 

 

że projekt budowlano - wykonawczy   

przebudowy (wymiana wraz z rozdzieleniem) inst. sanitarnej i deszczowej dla części  

(gł. piwnic) bud. Muzeum Ziemi w Warszawie,  Aleja Na Skarpie 20/26 . 

 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................                                         

 Projektant     

 

 

 

 

 

 

..............................                                         

 Sprawdzający                

 

 



4 

 

 

 

 



5 

 

 



6 

 

 

 

 

 



7 

 

 



8 

 

Opis techniczny 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z dnia 29.08.2016 r. zawarta z zamawiającym – Polską Akademią Nauk, Plac 

 Defilad 1, 00-901 Warszawa, w imieniu którego działał Dyrektor Muzeum Ziemi, p. dr 

 Ryszard Szczęsny 

- ustalenia szczegółowe z Zamawiającym dotyczące zakresu i celu opracowania, 

- dokumentacja archiwalna udostępniona przez Muzeum Ziemi: 

 Inwentaryzacja instalacji c.o. i wod.-kan, 1974 r. 

- inwentaryzacja budowlana istniejącej kanalizacji w obiekcie wykonana przez autorów 

 opracowania, 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA   

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowlano – wykonawczy przebudowy 

(wymiana wraz z rozdzieleniem) inst. sanitarnej i deszczowej dla części (gł. piwnic) bud. 

Muzeum Ziemi w Warszawie,  aleja Na Skarpie 20/26. Budynek wpisany jest do rejestru 

zabytków.  

Celem opracowania jest stworzenie materiału, który pozwoli wykonać rozdzielenie 

istniejącej instalacji kanalizacyjnej w budynku oraz określi zakres niezbędnych prac 

remontowych i modernizacyjnych koniecznych do zrealizowania określonego zadania.  

3. PODSTAWOWE DANE DOT. BUDYNKU 

Budynek położony jest na działce ew. nr 20, obręb 5-06-01, o powierzchni terenu 

3894m2. Powierzchnia zabudowy – 723,5 m2, kubatura budynku ok. 4636,27 m3, powierzchnia 

użytkowa budynku  ~ 1391,21 m2. 

Budynek o nieregularnym planie i bardzo rozczłonkowanej bryle, wzniesiony w 

technologii tradycyjnej, parterowy, podpiwniczony, w części zachodniej piętrowy z 

użytkowym poddaszem. 

Budynek wybudowano przed II Wojną Światową i po odrestaurowaniu, do dziś pełni 

rolę Muzeum Ziemi. 

Obiekt wyposażony w następujące instalacje sanitarne: 

 instalację ogrzewania 

 instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej i grawitacyjnej 

 instalację wody zimnej 

 instalację hydrantową 

 instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 

Uwaga! Wszystkie ukryte trasy instalacji kanalizacyjnej pokazano na rysunkach 

orientacyjnie, wykorzystując dokumentację archiwalną i wiedzę inżynierską. 
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 

4.1 Stan Istniejący 

Budynek posiada wspólną instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która łączy się ze 

sobą w piwnicy. Cała instalacja, podobnie jak instalacja zimnej wody, nie była wymieniana 

(a tylko przerabiana i lokalnie naprawiana – instalacja z PVC) od początku istnienia obiektu. 

Instalacja wykonana jest z żeliwa łączonego na kielichy. Piony prowadzone są w bruzdach 

ściennych, a poziomy, pod posadzką najniższej kondygnacji. 

Instalacja kanalizacji połączona jest z kanalizacją miejską dwoma przykanalikami – trasy 

pokazano na rysunkach. 

Kanalizacja deszczowa odbiera wodę z połaci dachowej – budynek posiada 12 pionów 

deszczowych, z których część przechodzi przez ścianę zewnętrzną budynku do piwnicy i dalej 

w instalację podposadzkową. 

4.2 Stan projektowany 

Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie systemu kanalizacji w istniejącym 

budynku Muzeum Ziemi. Przy obecnym rozwiązaniu w budynku miało miejsce zalewnie 

poziomu piwnic i niszczenie archiwalnych eksponatów znajdujących się w archiwum 

muzeum.  

Wykonana wizja lokalna w terenie pozwoliła znaleźć rozwiązanie poprzez rozdzielenie 

systemu kanalizacji ściekowej oraz systemu kanalizacji deszczowej. 

 Z uwagi na sposób odwadniania dachu istniejącego budynku poprzez system rur 

spustowych zaprojektowano zewnętrzną kanalizację deszczową bez konieczności 

wprowadzania rur spustowych na poziom piwnic. 

W piwnicach pozostanie jedynie kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z urządzeń 

sanitarnych w budynku. Zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej z rur PEHD 

zgrzewanych. Do oprowadzenia ścieków z budynku wykorzystano trasę dwóch istniejących 

przykanalików zewnętrznych. Całość pokazano w części rysunkowej opracowania.  

   Budynek Muzeum Ziemi w Warszawie wg. mapy, posiada podłączenie do istniejącego  

kanału  ogólnospławnego Dn600 w ul. Al. Na Skarpie 20/26  poprzez istniejące przykanaliki. 

Wobec powyższego na etapie realizacji zadania należy wykonać odkrywki w części 

podziemnej Muzeum i dokonać inwentaryzacji istniejących wyjść przewodów 

kanalizacyjnych z budynku. 

Instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej wewnętrznej wg stanu istniejącego  były ze sobą 

połączone wewnątrz budynku co również zostało zmienione i przeprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami.      

Kolejnym etapem realizacyjnym będzie potwierdzenie lokalizacji tras istniejących 

przykanalików na odcinku od budynku do istniejących kanałów ogólnospławnych w ulicy.   

W tym celu należy wykonać monitoring istniejących przykanalików  poprzez istniejące rewizje 

na rurach spustowych kanalizacji deszczowej przy budynku oraz poprzez poziomy 

kanalizacyjne w przypadku kanalizacji sanitarnej. Wymagane będzie również wykonanie 
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monitoring kamerą wraz z czyszczeniem i oceną stanu technicznego istniejących 

przykanalików. Dopiero wyniki monitoringu dadzą wymagane informacji co do stanu 

technicznego i tras przykanalików. Nie wyklucza się konieczności przebudowy istniejących 

przykanalików po istniejącej trasie na odcinku od istniejącego budynku do włączenia  w 

istniejący kanał ogólnospławny. Zabezpieczenie przed wydostawaniem się nieprzyjemnych 

zapachów z kanalizacji deszczowej(rur spustowych) należy wykonać  poprzez zastosowanie 

syfonów,  przed włączeniem do kanałów ogólnospławnych w ulicy. Konieczność 

syfonowania wynika z istn. dachu w którym znajdują się m.in. lukarny z oknami. Projektuje się 

rury spustowe żeliwne do wysokości 2,0m ciąg dalszy wg proj. architektonicznego. Na w/w 

odcinku przewiduje się rewizje z osadnikiem deszczowym.  W dolnej części rury spustowej 

zastosowano zasyfonowanie    poprzez wpusty rynnowe typ HL660/2  z odpływem pionowym 

110/125mm. Wyposażone w kosz na liście, blokadę zapachu w formie klapy oraz komplet 

pierścieni do przyłączania rur spustowych o średnicy 75-125mm.  

Blokada zapachu w formie klapy zamiast syfonu wodnego powoduje, że wpust jest 

mrozoodporny - woda nie pozostaje we wpuście, więc nie ma możliwości jej zamarznięcia.  

Projekt obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej z rur spustowych, ale ostateczna 

decyzja o przebudowie zostanie podjęta po wykonaniu odkrywek w czasie realizacji. Jeśli np. 

okaże się ze rury spustowe są podłączone niezależnie od przykanalików sanitarnych do 

kanałów ogólnospławnych w ulicy, wówczas nie będzie potrzeby wykonywania takiej 

przebudowy. 

Przykanaliki sanitarne oznaczone jako S7-Bd oraz S5-Bd/1 należy zabezpieczyć zasuwą 

burzową samoczynną Dn150 dla ścieków fekalnych,  zamontowaną w studni na poziomie 

piwnic wg proj. instalacji wewnętrznych.  

5. MATERIAŁ I UZBROJENIE KANALIZACJI 

Przebudowywane przykanaliki wykonane będą z rur  0,15 żeliwnych sferoidalnych oraz PVC 

SN8 ze ścianką litą, kielichowych łączonych na uszczelki z atestem na rynek polski. Przewody 

te należy układać na 10 cm podsypce piaskowej z obsypką bocznych ścianek i zasypką  

zgodnie z instrukcją  producenta. Wymagania i badania przy odbiorze wg PN-92/B-10735. 

Uzbrojenie kanału stanowią studzienki rewizyjne : 

 studnie z rur PP karbowanych Dz 425 mm z włazem typu D 400 i stożkiem betonowym  

Studnie należy wykonać wg zestawienia i załączonych  typowych rysunków. 

6. LIKWIDACJE 

W czasie  realizacji zabudowy  nieczynne przyłącza i przykanaliki należy zlikwidować pod 

nadzorem MPWiK. 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy wykonać mechanicznie. W rejonie występowania uzbrojenia podziemnego – 

ręcznie, jako wąsko-przestrzenne oszalowane. Rury układać na podsypce piaskowej gr 15 

cm. Zasypkę wykonywać warstwami pierwsza  30cm powyżej wierzchu rury  z zagęszczeniem  

ręcznym ze szczególnym uwzględnieniem dokładnego wypełnienia bocznych przestrzeni , 
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następne co 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym . Zasypkę wykonać gruntem piaskowym 

dowiezionym. Stopień zagęszczenia warstwy nad rurami PCV  Js = 0,97 . Stopień zagęszczenia 

gruntu przy powierzchni Js = 0,98 /wg Proctora/ na głębokości 1,0m. p.p.t.. 

Roboty ziemne wykonać wg PN-B-10736:1999 

Ze względu na występowanie gruntów nasypowych składających się z piasków 

przemieszanych z gruzem oraz gruntów organicznych będzie konieczna wymiana gruntu na 

zasypkę na piaszczysty.  

Z uwagi na brak przeprowadzonych badań dla warunków hydrogeologicznych można je 

określić jedynie na podstawie prowadzonych prac w piwnicach budynku. Z 

przeprowadzonych rozmów wynika ze nie natrafiane na żadne sączenie się wody w gruncie.  

Roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na 

możliwość występowania urządzeń i obiektów podziemnych nie uwidocznionych na 

mapach. 

UWAGA : 

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z  Polskimi Normami, Warunkami Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlano-Montażowych i Przepisami Budowlanymi. 

Roboty Wykonywać pod nadzorem MPWiK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


