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I WSTĘP 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych                       

w lokalu nr 5 budynku mieszkalnego  w Rybniku przy ul. Paderewskiego 44. 

 

Zakres opracowania obejmuje: 

− inwentaryzację stanu istniejącego; 

− projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej; 

− projekt instalacji wentylacji. 

 

Zakres opracowania nie obejmuje: 

- projektu automatycznej regulacji i sterowania; 

- projektu konstrukcji wsporczych, podparć i zawiesi. 

 

2. Podstawa opracowania 

 

Podstawę opracowania stanowią 

− zlecenie inwestora; 

− podkłady architektoniczne; 

− ustalenia z inwestorem co do zakresu projektu i przyjętych rozwiązań technicznych; 

− ustawy, rozporządzenia oraz normy związane z niniejszym opracowaniem. 

 

3. Opis stanu istniejącego 

 

Inwentaryzowany lokal nr 5 zlokalizowany jest na trzecim piętrze.  

W mieszkaniu znajdują się 2 piony kanalizacji sanitarnej DN75 oraz DN110. Do mieszkania 

doprowadzone są dwa piony instalacji wody zimnej o średnicy Ø20.   

 Mieszkanie nie posiada instalacji wentylacji. Kilka okien posiada nawiewniki okienne.  

 Stan istniejący instalacji wod-kan oraz wentylacji przedstawiono na rysunkach. 
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II STAN PROJEKTOWANY 

 

1. Wewnętrzna instalacja zimnej wody i ciepłej wody użytkowej 

 

Zasilanie w wodę pomieszczeń będzie się odbywać poprzez nowo zaprojektowana instalację 

wodociągową. Istniejący zestaw wodomierza należy dodatkowo zabezpieczyć za pomocą  filtra. 

 Projektowane instalacje wody zimniej i ciepłej  należy wykonać z rur polipropylenowych                  

o średnicy Ø20, łączonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne oraz kształtki systemowe wg technologii 

podanej przez producenta rur. Podejścia do przyborów prowadzić w ścianach. 

 Przewody zasilające wody zimnej oraz ciepłej należy prowadzić w bruzdach ściennych. 

Instalację prowadzoną pod tynkiem, należy wykonać w otulinach izolacyjnych, tak aby izolacja 

przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy przejściach rurami wodociągowymi przez przegrody 

budowlane należy stosować tuleje ochronne. Wielkość bruzdy powinna być dostosowana do średnicy 

ułożonych w niej przewodów. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy mocować zgodnie 

z wytycznymi producenta. 

 

Tabela 1 Minimalna grubość izolacji cieplnej przewodów 

Lp. Rodzaj przewodu 

Minimalna grubość izolacji cieplnej  

(materiał o współczynniku przewodzenia 

ciepła λ = 0,035 W/(m∙K) 

1 Średnica wewnętrzna rury do 22mm 20 mm 

2 Przewód ułożony w ścianie 50% wymagań z poz. 1 

 

Podejścia do przyborów zakończyć zaworami odcinającymi kulowymi ("mini") DN15mm. 

Zapewnia to sprawne usuwanie awarii, bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie. 

Połączenia pomiędzy zaworami odcinającymi, a przyborami wykonać za pomocą wężyków 

elastycznych w oplocie stalowym.  

Miejsce montażu przyborów zostało określone na załączonych rysunkach. 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie w dwóch elektrycznych 

pojemnościowych podgrzewaczach. Podgrzewacz o pojemności 50l zlokalizowano w pomieszczeniu 

WC, natomiast drugi podgrzewacz o pojemności 100l zlokalizowano nad drzwiami w łazience.                         

Po montażu instalacji wykonać dokładne jej płukanie oraz próby szczelności zgodnie z „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”  
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2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

 Ścieki bytowo - gospodarcze z pomieszczeń WC zostaną odprowadzone poprzez nowo 

zaprojektowaną instalację kanalizacji sanitarnej do istniejącego pionu KS1. Ścieki bytowo – 

gospodarcze z łazienki oraz z kuchni zostaną odprowadzone poprzez nowo zaprojektowaną instalację 

kanalizacji sanitarnej do istniejącego pionu KS2. Projektowane przewody od umywalek do pionów 

należy poprowadzić w bruzdach ściennych. Projektowane przewody z prysznicy w łazience należy 

prowadzić pod podniesioną posadzką oraz w obudowie. Podejście do misek ustępowych należy 

prowadzić w obudowie. Prowadzenie przewodów oraz średnice zostały przedstawione w części 

graficznej projektu. 

 Poziome odcinki instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC z gumową 

uszczelką wargową w zakresie średnic 50 ÷ 110mm.  Przybory i urządzenia łączone z przewodami 

kanalizacyjnymi należy wyposażyć w zamknięcia wodne. 

 Przy przejściach rurami kanalizacyjnymi przez przegrody budowlane należy stosować tuleje 

ochronne o średnicy minimum jednokrotnie większej niż projektowany przewód. Instalację wykonać 

zgodnie z PN-EN 12056-1:2002, PN-EN 12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Po wykonaniu montażu 

sprawdzić prowadzenie przewodów, ułożenie, mocowanie instalacji oraz przyborów sanitarnych. 

Podejścia i przewody spustowe należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej                         

z dowolnie wybranych przewodów sanitarnych.  

 

3. Instalacja wentylacji 

 
3.1. Założenia projektowe i obliczenie ilości powietrza wentylacyjnego 

 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego: 

  - dla zimy: temperatura t=-200C , wilgotność względna ϕ=100%, 

  - dla lata: temperatura t=30 0C, wilgotność względna ϕ=50%, 

 

  

Niezbędna ilość powietrza wentylacyjnego wynika z minimalnej ilości powietrza świeżego 

przypadającego na 1 osobę przebywającą w pomieszczeniu oraz minimalnych krotności wymian 

powietrza dla poszczególnych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. 
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 Tabela 2: Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego 

Numer Nazwa Pow. Wys. Kubatura Krotność wymian Nawiew Wywiew 
pomieszczenia pomieszczenia [m

2
] [m] [m

3
] powietrza [1/h] [m

3
/h] [m

3
/h] 

MIESZKANIE NR 5 

3.01 Korytarz 9,73 2,95 28,70 0,0 0 0 

3.02 WC 1,57 2,95 4,63 10,8 0 50 

3.03 Kuchnia 17,53 2,94 51,54 1,0 60 50 

3.04 WC 2,85 1,94 5,53 9,0 0 50 

3.05 Łazienka 6,55 2,94 19,26 2,6 0 50 

3.06 Pokój I 13,91 2,94 40,90 1,0 60 40 

3.07 Pokój II 28,47 2,94 83,70 0,5 120 40 

3.08 Pokój III 21,09 2,92 61,58 0,6 60 40 

 
 

3.2. Opis zastosowanych rozwiązań 

 

Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń mieszkania przy ul. Paderewskiego 44/5                    

w Rybniku będzie realizowany poprzez okienne nawiewniki higrosterowane. W pomieszczeniach 

gdzie nie zostaną zainstalowane nawiewniki dopływ powietrza będzie następował poprzez infiltrację 

z sąsiednich pomieszczeń. Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą kratek wywiewnych 

higrosterowanych. Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzone są pod stropem pomieszczeń.  

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wentylacyjne należy izolować wełną 

mineralną grubości 20mm. Wentylatory kanałowe zabudować w przestrzeni poddasza. 

Zaprojektowane wentylatory wyciągowe należy wyposażyć w odpowiednią automatykę sterującą 

współpracującą w systemie higro. Wyrzut powietrza ponad dach budynku poprzez wyrzutnie 

dachowe. Wentylacja pomieszczeń WC oraz łazienki z kuchnią  realizowana jest poprzez niezależną 

instalację wyciągową. W dolnej części drzwi wejściowych do toalety oraz łazienki  należy wykonać 

otwory transferowe. 

 

Dla wybranych pomieszczeń dobrano wentylatory  wyposażone w automatykę higro: 

- Instalacja wywiewna W1 – wentylator o wydajności 120 m3/h; 

- Instalacja wywiewna W2 – wentylator o wydajności 100m3/h; 

- Instalacja wywiewna W3 – wentylator o wydajności 100m3/h; 
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3.3. Wytyczne montażu, uruchomienia i eksploatacji 

 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy sprawdzić wymiary oraz ilości 

poszczególnych elementów na placu budowy. Długości króćców przyłączeniowych pod kratki 

zwymiarować na budowie.  

Wszystkie przewody i urządzenia wewnątrz obiektu należy podwieszać w sposób trwały 

 i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji. 

Mocowanie  przewodów wentylacyjnych wykonać w systemie montażowym, zapewniając 

izolacje wibroakustyczną pomiędzy montowaną instalacją, a elementem konstrukcyjnym, do którego 

jest mocowana. 

Przy montażu urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych producenta                                     

z zachowaniem przepisów oraz norm. 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych.” 

Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy uszczelnić materiałem elastycznym.  

 Wszystkie elementy instalacji (urządzenia, przewody, izolacje) muszą być wykonane  

z materiałów niepalnych posiadających Aprobatę Techniczną ITB i CNBOP. 

 Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji 

wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. 

Wymagania i badania.” Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności A. 

 Urządzenia wentylacyjne nie wymagają stałej obsługi i są dozorowane okresowo. W ujętych                  

w projekcie rozwiązaniach zachowano odpowiednią ilość miejsca dla dostępu dla obsługi urządzeń. 

 Czynności związane z eksploatacją i konserwacją należy wykonywać zgodnie z instrukcjami 

obsługi dostarczanymi wraz z urządzeniami. 

 Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych 

przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis. 

 

4. Wytyczne branżowe 

 

4.1. Branża elektryczna 

 

Doprowadzić energię elektryczną do urządzeń zestawionych poniżej. Wszystkie urządzenia 

zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia prądem obsługi 

lub osób postronnych.   
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Tabela 3: Urządzenia wentylacyjne 

Centrala Pobór mocy 
elektrycznej [W] 

Napięcie [V] 

Wentylator kanałowy  33 230 

2x Podgrzewacz wody 2x 2000 230 

 

 Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędne wyposażenie w automatykę 

i okablowanie AKPiA. 

 

4.2. Branża  budowlana 

 

− w miejscach przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane wykonać 

przebicia; 

− wykonać bruzdy w ścianach; 

− uszczelnić miejsca przejścia instalacji przez przegrody budowlane; 

− wykonać obudowę pionów instalacji sanitarnej; 

− wykonać obudowę kanałów wentylacyjnych. 

 

5. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna 

Lp Nazwa elementu Jednostka Ilość 

1 Rura wielowarstwowa  PP-R ∅ 20 mb 37 

2 Zawór kulowy DN20 szt. 4 

3 Filtr siatkowy DN20 szt. 2 

5 Podgrzewacz przepływowy 50l szt 1 

6 Podgrzewacz przepływowy 100l szt 1 

7 Rura PCV DN50 mb 4 

8 Rura PCV DN75 mb 6 

9 Rura PCV ø110 mb 3 

10 Umywalka jednomiejscowa szt. 2 

11 Umywalka dwumiejscowa szt. 1 

12 Zlewozmywak szt. 1 

13 Bateria umywalkowa szt. 5 
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14 Natrysk szt. 2 

15 Miska ustępowa szt. 2 

16 Izolacja rury  DN20 grubości 20mm mb 37 

 

 

Instalacja wentylacji 

 Nazwa: W1 

Typ: Wywiewny 

Sys. Szt. Nazwa Wymiary 

W1 3 Kratka wywiewna higrosterowana D= 125             

W1 3 Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.00 m         

W1 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.50 m         

W1 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.90 m         

W1 4 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m         

W1 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.39 m         

W1 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m         

W1 3 Złączka mufowa d1= 125             

W1 1 Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 125 l= 258         

W1 1 Tłumik kanałowy okrągły d= 125 l= 600         

W1 1 Podstawa dachowa okrągła d= 125 l= 1000 A= 185 B= 185 

W1 1 Wyrzutnia dachowa okrągła d= 125 l= 213         

W1 1 Klapa przeciwpożarowa okrągła d= 125 l= 125         

W1 4 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125     

W1 2 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 170     

Nazwa: W2 

Typ: Wywiewny 

Sys. Szt. Nazwa Wymiary 

W2 2 Kratka wywiewna higrosterowana D= 125             

W2 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.00 m         

W2 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.00 m         

W2 3 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m         

W2 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m         

W2 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m         

W2 5 Złączka mufowa d1= 125             

W2 1 Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 125 l= 258         

W2 1 Tłumik kanałowy okrągły d= 125 l= 600         

W2 1 Podstawa dachowa okrągła d= 125 l= 1000 A= 185 B= 185 

W2 1 Wyrzutnia dachowa okrągła d= 125 l= 213         

W2 1 Klapa przeciwpożarowa okrągła d= 125 l= 125         

W2 5 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125     

W2 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 170     
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Nazwa: W3 

Typ: Wywiewny 

Sys. Szt. Nazwa Wymiary 

W3 2 Kratka wywiewna higrosterowana D= 125             

W3 2 Przewód okrągły d1= 125 l1= 3.00 m         

W3 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 1.90 m         

W3 2 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m         

W3 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.25 m         

W3 1 Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.20 m         

W3 3 Złączka mufowa d1= 125             

W3 1 Wentylator kanałowy okrągły in-line d= 125 l= 258         

W3 1 Tłumik kanałowy okrągły d= 125 l= 600         

W3 1 Podstawa dachowa okrągła d= 125 l= 1000 A= 185 B= 185 

W3 1 Wyrzutnia dachowa okrągła d= 125 l= 213         

W3 1 Klapa przeciwpożarowa okrągła d= 125 l= 125         

W3 3 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 125     

W3 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 125 d3= 125 l1= 170     

Urządzenia wentylacyjne zestawiono w pkt. 3.2 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać niezbędne wyposażenie w automatykę i okablowanie.  

 

III. UWAGI KOŃCOWE 

• Całość instalacji należy wykonać zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 

- „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie” 

- Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji 

- Polskimi Normami 

- wytycznymi producentów urządzeń i dostawców materiałów 

- zgodnie ze sztuką budowlaną. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa należy uzgodnić z projektantem oraz inwestorem. 

• Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów                       

i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 

urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację zgodności.  

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym 

projekcie. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych                        

w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 

materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej pełnej 

funkcjonalności i bezpieczeństwa eksploatacji. 
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• Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji                        

w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.  

• Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 

obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi branżami. 

Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi 

branżami  Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

• W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie 

obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń 

wyszczególnionych w niniejszym projekcie. 

• Specyfikacje, opisy i rysunek uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla 

materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie 

alternatywne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać jego pisemne zatwierdzenie 

przez Inwestora i Projektanta. 

• Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, 

a nie ujęte opisem winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości 

co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 

wyjaśnić z Inwestorem wszelkie wątpliwości związane z realizacją inwestycji. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji                                    

wg obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela 

Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodność z projektem i załączoną specyfikacją. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI 

1. Oświadczenie projektanta; 

2. Uprawnienia projektanta; 

3. Rys IWK–Rzut mieszkania nr 5 - inwentaryzacja instalacja wod-kan; 

4. Rys IW –Rzut mieszkania nr 5 - inwentaryzacja instalacja wentylacji; 

5. Rys WK–Rzut mieszkania nr 5 - instalacja wod-kan; 

6. Rys W1–Rzut mieszkania nr 5 - instalacja wentylacji; 

7. Rys W2–Rzut poddasza - instalacja wentylacji; 

8. Rys W3–Rzut dachu - instalacja wentylacji. 
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Rybnik, wrzesień 2017 r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.1  Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) oświadczam, że dokumentacja techniczna: 

 

„Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w lokalu nr 5 budynku mieszkalnego w Rybniku                                          

przy ul. Paderewskiego 44" 

 

w zakresie instalacji sanitarnych 

została opracowana  zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach 

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego,  obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:    mgr inż. Marcin Szweda 
     Nr upr. SLK/0813/PWOS/05 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 


