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Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:
(adres, nr (ba/ki)

Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:

BUDOWA AUTOMATYCZNEJ
TOALETY MIEJSKIEJ
RYNEK, DZIAŁKA 542 lub 543 lub 540/1 tj. SKWEREK PRZED
OBECNĄ TOALETĄ MIEJSKĄ
Podstawowe dane zglaszajqcego projekt:

.
I

(czego dotyczy projekt. szacowane koszty glowne zolożenia i dzialania. ktore bedq podjęte do Jego realizacji. cele projektu. adresaci
proiektu itp.)

Celem projektujesl budowa automatycznej toalety miejskiej.
Adresatem projektu są mieszkańcy miasta oraz turyset.
Koszt: /62360,00
Uzasadnienie projektu:
tnaleźv uzasadnić potrzebę realizacii oroiektu. jaki problem rozwia:e. komu będzie

S/II::)'/,

dlaczego należ; go zrealizować

lip .)

Lubartów jako miasto powiatowe ma bardzo ubogą publiczną infrastrukturę sanitarną.
Obecna instalacja powstala latach 90', Stan techniczny jak również warunki sanitarne
pozostawiają wiele do życzenia, Obecny szalet miejski czynny jest do godziny /6 przez co nie
daje możliwości skorzystania w późnych godzinach popoludniowych. wieczornych jak
również w weekendy. Sytuacja ta sprawia że potrzeby mieszkańców, jak również
przejezdnych załatwiane są w bocznych uliczkach lub okolicznych lokalach
gastronomicznych. Obecna toaleta generuje koszty związane z utrzymaniem personelu, w
dodatku stan techniczny lokalu wymaga natychmiastowego remontu.
Do utrzymania czystości w proponowanej instalacji wystarczy jedna osoba, Z uwagi na
zautomatyzowany system wejścia nie jest wymagana obsluga personelu w przeciwieństwie do
obecnej toalety.
Proponuje aby skorzystanie z toalety by/o płatne - 1 lub 2 PLN. Pozwoli to na częściowe
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem (pracownik + media)

,

Dodatkowe nieobowiązkowe załqczniki (można dolqczyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Charakterystyka toalety CITY NEW
2. Wymagania techniczne do wykonania instalacji.
3. Tabela wyposażenia toalety
-I. Wizualizacja
5. Lista popracia
6. Oferta
Oświadczenia
2. Oswiadczam. że podane wformularzu
informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.
Dala i podpis zglaszajqccgo projekt:
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierajqcych projekt
BUDOWA AUTOMATYCZNEJ TOALETY MIEJSKIEJ
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Media i podłączenia

Instalacja elektryczna

Wykaz zużycia
energii

•
•

kabel max. YKYżo 5x6 mm2,
maksymalna moc zapotrzebowania - 6 KW

•

zabezpieczenie przedlicznikowe - 16 A

•
•
•
•
•

Podgrzewacz wody - 1,2 KW
Suszarka do rąk - 1,2 KW
Ogrzewanie podłogowe - 0,8 KW
Grzejnik konwektorowy - 0,7 - 2,0 KW
Oświetlenie pomieszczenia publicznego - 0,05 KW

•

Oświetlenie pomieszczenia technicznego - 0,02 KW

•

Oświetlenie zewnętrzne - 0,06 KW

•

Wentylator - 0,05 KW

RAZEM: 5,38 KW

Woda - zasilanie miejskie 0 32mm
Instalacja
wodno - kanalizacyjna:

Woda zimna doprowadzona będzie z sieci zewnętrznej do komory
technicznej
i podłączona do urządzenia spłukiwania muszli i mycia deski
sedesowej, urządzenia spłukującego podłogę, podgrzewacza wody
automatycznym zespole umywalkowym oraz zaworu ze złączką do
węża.
Zużycie wody:
•

Jeden cykl spłukiwania toalety (czas 10 sekund) - 3 litry

•

Jeden cykl mycia rąk (czas 10 sekund) - l litr
RAZEM : 4 litly

Kanalizacja - odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej 0 110mm
Podłączenia urządzeń sanitarnych do głównego przewodu
odprowadzającego
0110 wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych łączonych na
uszczelkę
pierścieniową. Pion kanalizacyjny prowadzony w komorze tech .
zakończony zaworem napowietrzającym. Przewody montowane
ko
im lub
w s osób

•

Wentylacja grawitacyjna - komory technicznej kratka
wentylacyjna w
ścianie zewnętrznej 14 x 14 cm

•

Wentylacja mechaniczna - zastosowano wentylator ścienny o
wydajności 150m3/h. Wentylator załączany jest automatycznie
wraz z otwarciem drzwi pomieszczenia, ajego automatyczne
wyłączenie następuje po 15 minutach od ostatniego otwarcia
drzwi od wewnątrz. Wentylator montowany jest w ścianie
kabiny. Nawiew powietrza zapewniają szczeliny wokół drzwi.
Napięcie 230V, wydatek 280 m3/h.

Instalacja wentylacji

Instalacja ogrzewania

W toalecie zastosowano elektryczne ogrzewanie podłogowe w
pomieszczeniu
publicznym oraz ogrzewanie konwektorowe.
Regulator temperatury zainstalowany jest w pomieszczeniu
technicznym.
Zainstalowana
moc ogrzewania
zapewma
normatywną temperaturę pomieszczenia min 16stC.

Wszystkie zastosowane materiały posiadają odpowiednio wymagane atesty,
aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia stosowane w Polsce.

TABELA WYPOSAŻENIA TOALET SERII CITY
CHARAKTER YSTYKA OBIEKTU - SPECYFIKACJA
Prefabrykowana
toaleta publiczna - obiekt wolnostojący przeznac
montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i en
elektrycznej.
Toaleta wykonana w całości z jednol itego odlewu betonowo
, monolityczna, samonośna stawiana na utwardzonym podłożu bez wyl

KONSTRUKCJA TOALETY

fundamenrów.

Elewacja zewnętrzna toalety obłożona płytami z naturalnego kamienia
granitowego gr. I C 111 ( kolorystyka do wyboru); materiał odporny na
zadrapania, pokryty środkiem anty graffiti;

ELEWACJA ZEWNĘTRZNA

OBIEKT SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI

•
•

Pomieszczenie publiczne toalety przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. poruszających się na wózkach inwalidzki
pomieszczenia techniczno-serwisowego
z zabezpieczonym
oddzielnym wejściem zewnętrznymdostępnego
dla obsługi
serwisującej

WYPOSAŻENIE TOALETY ZEWNĘTZNE
Uchylne drzwi wejściowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali nierdzewnej o
szerokości 90cm w świetle z pneumatycznym zamykaniem, zintegrowane z elektronicznym
panelem wrzutowym na monety wyświetlającym stany toalety: wolne, zajęte, nieczynne,
umożliw umożliwiającym automatyczne odblokowanie zamka drzwi po naciśnięciu
przycisku;

+

Drzwi wejściowe do pomieszczenia
proszkowo;

+

technicznego o szerokości 80cm, stalowe malowane

Panel wrzutowy jest odporny na akty wandalizmu. W zależności od potrzeb klienta istnieje
możliwość ustawienia każdej wielkości wrzutowej nominału z informacją na ekranie o sumie
wrzuconych monet do wielkości zadanej lub ustawienia bezpłatnego wejścia;

+

Podświetlone symbole (piktogramy) toalety, światłem Jedowyrnunformujące
obiekcie):

+

Sygnalizacyjny

system przeciwpożarowy

przechodniów o

(akustyczny - świetlny), zintegrowany z modułem

GSM;

Elewacja zewnętrzna toalety obłożona płytami z naturalnego kamienia granitowego gr. Icm (
kolorystyka do wyboru); materiał odporny na zadrapania, pokryty środkiem anty graffiti;

+
+

WYPOSAŻENIE TOALETY WEWNĄTRZ - CZĘŚĆ PUBLICZNA
Podłoga wykończona specjalną wzmocnioną antypoślizgową
( kolorystyka do wyboru );
Światło wewnątrz toalety włączane automatycznie

nawierzchnią

po otwarciu drzwi wejściowych;

Awaryjne światło włączające się w przypadku zaniku prądu;

Funkcja ręcznego otwierania drzwi wewnątrz toalety umożliwiająca
sytuacj i awaryjnej również w przypadku braku prądu;

+
+
+

swobodne wyjście w

+

Sygna awaryjny akustyczny - świetlny uruchamiany
POMC CY" zintegrowany z modułem GSM;
Senso y ruchu bezpieczeństwa

Czaso vy ogranicznik

Czujni

temperatury

wykrywające

przebywania

regulujący

od wewnątrz przyciskiem"

obecność osób w pomieszczeniu

ŻĄDANIE

toalety;

w toalecie;

automatycznie

temperaturę

wewnątrz pomieszczenia;

Autorr atyczna wentylacja

ogrzewanie

pomieszczenia;

Auton atyczny odświeżacz

od strony pomieszczenia

technicznego;

muszla WC;

spłukiwana

WC ze stali kwasoodpornej,

+

+
+

muszla WC

+

nierdzewnej.

+

Autorr atyczny moduł umywalkowy ze stali nierdzewnej
podaj: ik mydła, ciepłej wody i suszenia rąk;

wyposażony

w bezdotykowy

Podgr ewacz wody;

+
+

Lustro ze wzmocnionej

stali nierdzewnej

odporne na akty wandalizmu;

Kosz r a śmieci z funkcją anty p.poż ze stali kwasoodpornej,

Podajr ik papieru toaletowego

Nik lov any wzmocniony

+

nierdzewnej;

+

odporny na akty wandalizmu;

+

wieszak na ubrania;

+

Systcn zdalnego powiadomienia administratora po przez wysłanie wiadomości SMS: brak
prądu, alarm przeciwpożarowy,
spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy,
sygnal zacja zajęcia toalety powyżej wyznaczonego czasu korzystania;

Grafie ne oznaczenia

funkcj i użytkowych

wewnątrz

walety;

+
+

lnstru] cja użytkowania toalety w trzech językach: polskim, niemieckim,
( możl wość umieszczenia informacj i w dodatkowym języku.);
Wyka

+

+

powietrza zamontowany

Autorr atycznie bezdotykowo

Muszl

+

+

Zabez ,ieczające przed nagłymi spadkami temperarury konwektorowe
clektr czne zamontowane w pomieszczeniu technicznym;

angielskim

telefonów alarmowych;

+
+

TO~LETA PRZYSTOSOWANA JEST DO KO~YSTA:mA
P~Z
OSOBY
NIEFEŁNOSPRA WNE, PORUSZAJĄCE SIĘ ROENIWZ NA WOZKU INWALIDZKIM, CO
ZAP EWNIA:
Drzwi o szerokości

Wolna przestrzeń

90cm w świetle;

wewnątrz

pomieszczenia

+
oparta na kole o średnicy

150cm;

"

~

+

Ogrze "lanie podłogowe;

Ręczni e spłukiwana

+,

+

>
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Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości
swobodne podjechanie wózkiem inwalidzkim;

z wnęką na dole umożliwiającą

+

1--' _

Podchwyty dla niepełnosprawnych
zabezpieczone przed odkręceniem

wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej.
od strony pomieszczenia technicznego;

Umiejscowienie wszystkich przycisków
osobom na wózkach inwalidzkich;

i urządzeń

na wysokościach

odpowiadających

+
+

POMIESZCZENIE TECHNICZNO SERWISOWE:
By uniemożliwić ewentualne akty wandalizmu w części publicznej toaleta posiada osobne
pomieszczenie techniczno-serwisowe
z oddzielnym wejściem zewnętrznym, w którym to
znajduje się automatyka sterowania systemem komputerowym umożliwiającym ustawienie
poszczególnych funkcji działania toalety.
Wielkość opłaty za toaletę;

Ustawienia powiadomień

I

+
I

I

+

GSM;

+

System zliczania opłat za toaletę;

+

czujnik przeciwpożarowy;

+

zawór wodny ze złączką do podłączenia

węża;

+

