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1 Dane ogólne 

1.1 Podstawa opracowania 

Zlecenie zostało wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Rybniku przy 

ul. Kościuszki 17 na wykonanie remontu mieszkania nr 3 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym 

na działce numer 1906/45 przy ul. Śniadeckiego 6a/3 w Rybniku. Podstawą niniejszego opracowania 

są bieżące oględziny obiektu, pomiary, dokumentacja fotograficzna, mapa zasadnicza, opinia 

kominiarska oraz obowiązujące przepisy dotyczące obiektów budowlanych. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont mieszkania na działce numer 1906/45 przy 

ul. Śniadeckiego 6a/3 w Rybniku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 

technicznych doprowadzających lokal mieszkalny do warunków eksploatacyjnych zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki. 

1.3 Zakres opracowania. 

W zakres opracowania wchodzi: 

− przeprowadzenie inwentaryzacji obiektu na potrzeby niniejszego opracowania 

− opracowanie rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych dla spełnienia warunków postawionego 

zadania projektowego 

Powyższy zakres, obejmuje: 

− rzut kondygnacji (gdzie zlokalizowane jest przedmiotowe mieszkanie) w skali 1:50 

− zestawienie stolarki budowlanej 

2 Charakterystyka ogólna obiektu  

2.1 Lokalizacja obiektu. 

Przedmiotowy budynek położony jest w Rybniku, obręb 0007 Boguszowice, dz. nr 1906/45, przy 

ul. Śniadeckiego 6A/3. 

2.2 Dane ogólne obiektu. 

Przedmiotowy budynek jest mieszkalnym wielorodzinnym, wolnostojącym, budynkiem niskim (N) –

(bud. mieszkalny do 4 kondygnacji nadziemnych), obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne 

(w tym poddasze nieużytkowe) i kondygnacje podziemną – piwnicę. Przedmiotowy lokal mieszkalny 

znajduje się na parterze, gdzie na jednej kondygnacji znajdują się trzy mieszkania. Obiekt posiada 

dwa wejścia główne (do klatek schodowych) zlokalizowane na elewacji od strony północnej. 

W zakresie opracowania pozostaje mieszkanie nr 3.  

Elewacje są jednolite pokryte tynkiem, w ciemnym odcieniu, układanych bezpośrednio na murowane 

ściany. Obiekt posiada gzymsy okapowe, szary cokół który jest wysunięty poza lico ściany, oraz 

opaski wzdłuż otworów drzwiowych - wejściowych, koloru czerwonego. Stolarka okienna (na elewacji 

frontowej oraz bocznej) jest zróżnicowana dwuskrzydłowa większości – PVC, okna nie wymienione 

są drewniane z podziałem za pomocą dwóch przecinających szprosów (nawiewniki w stolarce nie 

występują), okna są koloru białego. Parapety są stalowe o zróżnicowanej kolorystyce i stanie 
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osadzone na ukształtowanych murowanych podokiennikach. Istniejące drzwi zewnętrze wykonane są 

jednoskrzydłowe pełne z drewna. Stan drzwi wejściowych i ich okuć jest średni. Brak zadaszenia nad 

wejściem. Dach budynku pokryty jest dachówką ceramiczną koloru czerwonego. Kominy są 

murowane pokryte tynkiem koloru czerwonego. Rury spustowe oraz orynnowania, stalowe koloru 

brązowego. Przy dwóch centralnie usytuowanych oknach piwnicznych na elewacjach bocznych 

znajdują się studzienki okienne tzw. doświetlacze okien piwnicznych. Na elewacji od strony wschodu 

występuje skrzynka elektryczna.  

Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej. Obiekt założony jest na planie prostokąta o 

wymiarach ok. 11,15x32,65 m pod względem konstrukcyjnym podzielony na dwie części. Dach jest 

stromy – czterospadowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna. Kominy tradycyjne 

murowane z cegły ceramicznej pełnej. Dojazd do budynku znajduje się od strony północnej, drogą 

publiczną - ulicą J. Śniadeckiego. 

2.3 Mieszkanie nr 3 

W zakresie opracowania jest mieszkanie nr 3 zlokalizowane na parterze o powierzchni netto równej 

46,75 m2 (wg PN ISO 9836:1997). Kubatura netto przedmiotowego mieszkania wynosi 129,03 m3. 

Wysokość pomieszczenia wynosi średnio 276 cm.  

Przedmiotowe mieszkanie w chwili obecnej nie użytkowane. W stanie istniejącym posiada dwa 

pokoje kuchnię, przedpokój oraz łazienkę. Remont mieszkania zorientowany jest na wymianę 

zużytych materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, armatury wodociągowej oraz stolarki 

otworowej. Zgodnie z opinią kominiarską należy sposób instalacji istniejącego kotła dwu – 

funkcyjnego. W zakresie odrębnych opracowań znajdują się również projekty zmian instalacji 

gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji energii elektrycznej. 

Zestawienie pomieszczeń. 

Zestawienie pomieszcze ń w zakresie opracowania 
 Nr Nazwa pom. Pow. [m 2] Kubatura [m 3] 

 M3/2,01 Przedpokój 5,80 16,70 
 M3/2,02 Pokój nr 1 15,70 43,48 
 M3/2,03 Pokój nr 2 2,89 7,98 
 M3/2,04 Pokój nr 3 8,48 23,07 
 M3/2,05 Łazienka 13,88 38,43 
   46,75 m2 129,03 m3 

2.4 Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe  

Budynek wybudowany został metodą tradycyjną. Konstrukcję nośną budynku stanowi układ 

poprzeczny i podłużny ścian murowanych z cegły pełnej oraz stropy. 

Ściany budynku - z cegły pełnej na zaprawie cem-wap: 

− zewnętrzne na parterze - gr. 42,5 cm – poza zakresem opracowania . 

− wewnętrzne na parterze nośne gr. ok. 40 - 43,5 cm 

− wewnętrzne działowe na parterze  gr. 10, 12, 14 cm 

Lokalizację i grubości ścianek pokazano na rysunkach. oględziny ścian nie wykazały poważnych 

uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu 

Strop międzykondygnacyjny 
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Stropy prawdopodobnie gęstożebrowe - poza zakresem opracowania. Zakres robót nie powoduje 

znaczących dodatkowych obciążeń na przedmiotowej kondygnacji. 

Kominy 

Istniejące kominy są murowane z cegły ceramicznej pełnej. Stan techniczny przewodów kominowych 

zgodnie z opinią kominiarską.  

Nadproża 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi, w ścianach murowanych z cegły. Nadproża okienne 

i drzwiowe nie wykazują żadnych ubytków ani spękań. Planuję się poszerzenie otworów drzwiowych, 

przez wstawienie nad otworem drzwiowym prefabrykowanych nadproży typu L. 

2.5 Wykończenia wewn ętrzne  

Posadzki 

W pokoju dziennym posadzki stanowi parkiet, sypialnia ma płyty drewnopodobne, przedpokój oraz 

kuchnia posiada wykładzinę PCV, natomiast łazienka ma posadzkę betonową. 

Posadzki w lokalu mieszkalnym są znacząco wyeksploatowane. Parkiet w pokoju dziennym ma 

zdartą powłokę malarską, posadzki wykończone wykładziną PCV – są zabrudzone, w niektórych 

miejscach są nieciągłe. Podłoga w łazience jest nierówna, zabrudzona i nieestetyczna. (zdjęcie nr 14 

w dokumentacji fotograficznej). 

Ściany 

Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem bezpośrednio na murowane ściany z cegieł pełnych. 

Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami emulsyjnymi (pokój dzienny) 

oraz tapetami (pozostałe pomieszczenia). W kuchni w pasie o szerokości ok. 60 cm przy kuchence 

gazowej, występuje pas okładziny ściennej (zgodnie z dokumentacją fotograficzną). Stan techniczny 

tapet w łazience oraz kuchni jest zły widać miejsca w których okładzina nie przylega do powierzchni 

ściany, jest pofalowana, bardzo pobrudzona. W pozostałych pomieszczeniach występują lokalne 

przerwanie tapet, ich stan techniczny średni.  

Ściany w pokoju dziennym, które są pokryte farbami, powłoki malarskie są zużyte, pobrudzone oraz 

kolorystycznie niejednorodne. 

Sufit 

Sufity tynkowane i wykończone farbami akrylowymi oraz kasetonami. Stan techniczny dobry. 

2.6 Stolarka  

Drzwi wewnętrzne: 

Drzwi wejściowe do lokalu - są brązowe jednoskrzydłowe, pełne drewniane – płycinowe w kolorze 

brązowym zaopatrzone w wizjer i 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi wewnątrzlokalowe są rozwieralne, w kolorze białym z częściowym przeszkleniami. Drzwi 

łazienkowe posiada prostokątny otwór nawiewny w dolnej części skrzydła. 

Okna: 

Stolarka okienna jest zróżnicowana dwuskrzydłowa ze skrzydłami uchylno - rozwieralnymi. – PVC, 

występują okna nie wymienione - drewniane (pokój dzienny), które posiadają podział za pomocą 

dwóch przecinających szprosów (nawiewniki w stolarce nie występują), okna są koloru białego. Okna 

nie spełniają aktualnych warunków cieplnych wymaganych rozporządzeniem. 
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W mieszkaniu występuje jedno okno wewnętrzne, pomiędzy kuchnią, a łazienką. Okno jest drewniane 

rozwieralne, koloru białego stanowiące doświetlenie łazienki. Okno osadzone jest pod stropem – 

wysoko. 

Parapety zewnętrzne 

Parapety są stalowe o zróżnicowanej kolorystyce i stanie osadzone na ukształtowanych murowanych 

podokiennikach. 

Parapety wewnętrzne 

W mieszkaniu parapety wewnętrzne są osadzone na wysokości poniżej 85 cm nad podłogą, parapety  

są szerokie – betonowe.  

2.7 Rozwiązania zasadniczych elementów wyposa żenia budowlano – instalacyjnego. 

Do istniejącego budynku - mieszkalnego doprowadzone są następujące przyłącza: wod-kan, gazowe, 

energii elektrycznej, telekomunikacji.  

2.7.1 Instalacje 

Lokal mieszkalny wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodno – 

kanalizacyjną, C.O. telekomunikacyjną 

− instalacja elektryczna - szafka główna znajduje się na wschodniej elewacji budynku. Skrzynka 

bezpiecznikowa znajduję się w przedpokoju (zgodnie z dokumentacją rysunkową). 

Mieszkanie posiada domofon. Przewody są poprowadzone w ścianach, mieszkanie posiada 

włączniki oraz gniazdka, oświetlenie. 

− instalacja gazowa – licznik gazu znajduję się na korytarzu, pionu, zawory oraz przewody 

zgodnie z  dokumentacją rysunkową (rys. nr I/01). Odbiornikiem instalacji jest piec CO 

zlokalizowany w pomieszczeniu łazienki oraz kuchenka gazowa z piekarnikiem 

zlokalizowanym w kuchni.  

− instalacja kanalizacyjną– piony oraz podejścia do armatury kanalizacji sanitarnej 

zlokalizowane są w pomieszczeniach sanitariatów oraz kuchni. Pion kanalizacyjny został 

zabudowany w ścianie. Lokalizacja przewodów zgodnie z dokumentacją rysunkową. (rys. nr 

I/01). Przewody oraz piony wykonane są z rur żeliwnych 

− instalacja wodociągowa - Piony oraz podejścia do armatury wodociągowej zlokalizowane są 

w pomieszczeniach sanitariatów oraz w kuchni. Doprowadzenie wody odbywa się z pionu 

zlokalizowanego w łazience. Wodomierz znajduje się w łazience, w połowie wysokości 

ściany. Rurociągi doprowadzające wodę z tworzyw sztucznych. Ciepła woda użytkowa jest 

zasilane gazem za pomocą kotła gazowego zlokalizowanego w łazience. 

− Armatura - w łazience zainstalowane są: bateria prysznicowa, toaleta  

− instalacja C.O. – lokal nie posiada instalacji centralnego ogrzewania, pomieszczenia 

ogrzewane są za pomocą pieców kaflowych zlokalizowanych w pokojach. (lokalizacja 

zgodnie z dokumentacją rysunkową). 
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2.7.2 Przewody kominowe: 

Kominy są wykonane tradycyjnie z cegły ceramicznej pełnej. Przewody kominowe zostały 

wmurowane w konstrukcję nośną budynku. W zakresie opracowania są trzy przewody do którego są 

podłączone: kocioł gazowy (kuchnia), piec węglowy oraz wentylacja w łazience  

3 Warunki gruntowo - wodne. 

Ze względu na brak prowadzenia robót ziemnych warunki gruntowo – wodne nie analizowano 

4 Stan projektowany 

Mieszkanie będące przedmiotem opracowania poddane zostanie remontowi. Remont nie obejmuje 

zmiany układu funkcjonalnego mieszkania 

Zakres remontu 

- rozebranie, skucie istniejących warstw wykończeniowych 

- zamurowanie węgarków otworów okiennych 

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych 

- osadzenie nowych nadproży drzwiowych 

- osadzenie nowej stolarki otworowej 

- wykonanie nowego podłączenia do komina spalinowego zgonie z opinią kominiarską 

- obudowanie płytami g- k istniejących pionów instalacji wod – kan 

- montaż prętów zabezpieczających w oknach 

- skucie i uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych, 

- wymiana posadzki w poszczególnych pomieszczeniach 

- demontaż istniejącej armatury łazienkowej 

- montaż nowej armatury zgodnie z projektem. 

W odrębnym opracowaniu zawarto również projekt nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

instalacji gazowej oraz elektrycznej. 

5 Roboty ogólnobudowlane 

5.1 Rozbiórka 

Zaprojektowano wykonanie większych otworów drzwiowych do pomieszczenia łazienki oraz drzwi 

wejściowych w istniejących ścianach wewnętrznych. Wykucia te należy wykonać po uprzednim 

osadzeniu nadproży (systemowe typu L) zgodnie z dokumentacją rysunkową A/01 – wyburzenia, 

zamurowania. Planuje się rozbiórkę warstw podłogowych włącznie z warstwą wyrównawczą. 

Przewiduje się skucie tynków głuchych na ścianach i sufitach. Powierzchnię tynków głuchych szacuje 

się, jako ok. 10% łącznej powierzchni tynków. W ramach demontażu i rozbiórek planuje się demontaż 

drzwi wraz z ościeżnicami, wszystkich okien, a także demontaż wszelkiej armatury łazienkowej. 

Szczegóły dotyczące demontażu instalacji zawarte są w odrębnym opracowaniu. 

5.1.1 Ogólne wytyczne prowadzenia robót rozbiórkowy ch 

• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób ręczny. 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren na którym prowadzone będą roboty 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi 
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• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, pracownicy powinni zostać zapoznani  

z programem rozbiórki i poinstruowani w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim 

stanowisku.  

• Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.   

• Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych oraz innych konstrukcyjnych  

częściach obiektu jest zabronione.  

• Teren budowy należy zaopatrzyć w odpowiedni sprzęt ratunkowy.  

• Roboty wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: stosować 

odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne oraz 

zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

• W czasie wykonywania  robót  rozbiórkowych  przebywanie  osób  postronnych w strefie 

niebezpiecznej jest zabronione. 

• W  przypadku  zauważenia  jakichkolwiek  rozbieżności  pomiędzy danymi przyjętymi 

w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie

 autora projektu. 

5.2 Roboty murarskie 

W ramach robót murowych przewiduje się zawężenie otworów okiennych od środka pomieszczenia, 

w przypadku występowania bardzo szerokich węgarków okiennych, które zakrywałyby ramę okna. 

Należy również zamurować podłączenia do przewodu dymowego komina po zlikwidowanym piecu 

kaflowym. (pom nr 2.02 i 2.05). Zamurowania należy wykonywać przy użyciu cegły pełnej na 

zaprawie cementowo-wapiennej marki M5. Istniejącą ścianę z nowym murem należy łączyć na 

strzępia. 

5.3 Nadpro ża 

W ramach remontu przewiduje się osadzenie nowych nadproży drzwiowych. Nowe nadproża należy 

zastosować, gdy otwór drzwiowy w stanie wykończonym nie pozwalałby na zamontowanie drzwi 

o wysokości w świetle ościeżnicy co najmniej 200cm, jak również w miejscach w których pojawia się 

konieczność poszerzenia otworu drzwiowego lub zupełnej zmiany lokalizacji otworu. Przewidziano 

montaż nadproży w postaci belek prefabrykowanych typu L19 wg rysunku A/01 – wyburzenia, 

zamurowania 

5.4 Stolarka okienna oraz drzwiowa 

a) okna 

W ramach projektu stolarka okienna mieszkania podlega wymianie na okna PCV, profile w kolorze 

obustronnie białym, w trójszybowym pakiecie zespolonym, o współczynniku U = 1,0 [W/(m2/K)]. 

Szklenie szybą niskoemisyjną, przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem. Nawiewniki okienne 

ciśnieniowe zastosować we wszystkich nowych oknach. 

Monta ż barierek 
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W przypadku parapetów wewnętrznych osadzonych na wysokości poniżej 85cm nad podłogą 

pomieszczenia, należy zamontować w otworze okiennym od zewnątrz, pręt stalowy na wysokości 

85cm nad podłogą pomieszczenia. 

Parapet wewn ętrzny 

W projekcie przewidziano wymianę parapetów wewnętrznych na parapety PVC. Szerokość 

parapetów jest zróżnicowana, zależna od grubości ściany oraz od lokalizacji parapetu. Parapety 

osadzać należy na kleju montażowym. 

UWAGA!!  

Przed zamówieniem parapetów obowiązkiem wykonawcy jest dokonać sprawdzenia i zrobienia 

ewentualnej korekty wymiarów zamówieniowych. 

b) drzwi 

W ramach projektu przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w całym mieszkaniu oraz 

wstawieniu drzwi w istniejące otwory. W celu montażu drzwi o wymiarach 80 i 90 cm w istniejące 

otwory zachodzi konieczność poszerzenia otworu drzwiowego.  

− drzwi wewnątrzklatkowe 

Zaproponowano drzwi wejściowe do mieszkań jako drzwi drewniane. skrzydło ramowe, ramiaki z płyt 

HDF wypełnione płytą drewnianą otworową. Drzwi wyposażone są w ościeżnicę regulowaną, oraz 

trzy zawiasy czopowe, dwa bolce antywyważeniowe, klamkę ze stali nierdzewnej, a także 2 zamki 

wpuszczane trzybolcowe., ponadto drzwi powinny posiadać wizjer, oraz próg dębowy o wysokości 

20 mm. Zarówno skrzydło drzwi jak i ościeżnica powinny być wykończone okleiną drewnopodobną 

CPL 0,7mm. Współczynnik izolacyjności termicznej drzwi powinien wynosić co najmniej 

U=1,3kW/m2K.  

− drzwi wewnątrzlokalowe 

Drzwi do pokoi w mieszkaniach to drzwi pełne drewniane, skrzydło ramowe, ramiaki z płyt HDF 

wypełnione płytą drewnianą otworową. Drzwi wyposażone w ościeżnicę regulowaną oraz trzy 

zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej.. Zarówno skrzydło drzwi jak 

i ościeżnica powinny być wykończone okleiną drewnopodobną CPL 0,7mm.  

− drzwi wewnątrzlokalowe łazienkowe 

Drzwi do łazienek w mieszkaniach to drzwi drewniane drzwi drewniane, skrzydło ramowe, ramiaki 

z płyt HDF wypełnione płytą drewnianą otworową. Drzwi wyposażone w ościeżnicę regulowaną oraz 

trzy zawiasy czopowe, zamek jednopunktowy, klamki ze stali nierdzewnej. W drzwiach szklenie 

z szyby matowej hartowanej. Zarówno skrzydło drzwi jak i ościeżnica powinny być wykończone 

okleiną drewnopodobną CPL 0,7mm. Skrzydło drzwi bezwzględnie wyposażyć w kratkę wentylacyjną 

o powierzchni minimum 0,022m2 

Szczegółowy kolor drzwi uzgodnić należy z inwestorem na etapie realizacji projektu. (szczegóły 

zamieszczono na rys. nr A/03 – zestawienie stolarki). 

UWAGA!!  

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowiązkiem wykonawcy jest dokonać pomiarów 

rzeczywistych wszystkich otworów na budowie.  
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5.5 Wykończenie wn ętrz 

5.5.1 Wykończenia ścian i sufitów 

− tynki wewnętrzne i malowanie  

Przewiduje się ponowne tynkowanie ścian w miejscu odkucia tynków głuchych oraz miejsc świeżych 

zamurowań. Ściany wewnętrzne murowane oraz sufity pomieszczeń należy wykończyć tynkiem 

cementowo-wapiennym zatartym na gładko. Kominy spalinowe i wentylacyjne przed tynkowaniem 

należy zabezpieczyć warstwą kleju na siatce. Sufity malować 3-krotnie farbą akrylową białą, ściany 

malować dwukrotnie farbą akrylową w kolorystyce uzgodnionej z inwestorem.  

− okładziny płytkami ceramicznymi 

Ściany pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci (kuchnia, łazienka) należy wykończyć płytkami 

ceramicznymi na kleju elastycznym. W łazienkach okładzina powinna występować do wysokości 2m, 

zaś w kuchniach przy punktach poboru wody - fartuch z płytek ceramicznych do wysokości 1,60m 

i w poziomie 0,6m od punktu poboru wody lub w strefie nadblatowej na wysokość 60cm. W projekcie 

przyjęto montaż blatów kuchennych na wysokości 80cm. Fugi stosować odporne na działanie wilgoci, 

pleśni i grzybów. W połączeniach narożnych, załamaniach stosować listwy wykończeniowe.  

5.5.2 Wykończenie podłóg 
W ramach remontu przewiduje się wymianę warstw posadzkowych oraz w razie potrzeby również 

warstwy wyrównawczej. Podłogę należy wykończyć tak aby poziom podłogi we wszystkich 

pomieszczeniach był jednakowy, bez progów. Na stropach drewnianych oraz stropach ceramicznych 

na belkach stalowych, w razie potrzeby, należy wymienić poszycie, układając na belkach 

drewnianych płyty OSB. Natomiast na stropach betonowych zastosować odpowiednią wylewkę lub 

warstwę wyrównawczą. 

− pokoje 

Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano jako drewnopodobne – panele 

podłogowe z listwami przypodłogowymi. Jako warstwę wygłuszającą pod panele podłogowe należy 

zastosować maty tłumiące gr. 7mm.  

− łazienki i kuchnie 

W łazience i w aneksie kuchennym, posadzki będą wykonane z płytek ceramicznych odpornych na 

ścieranie, antypoślizgowe, klasy min. R9. Płytki układać na zaprawie klejowej. Fugi należy stosować 

odporne na działanie wilgoci, pleśni i grzybów. Kolorystykę oraz wymiary płytek należy uzgodnić 

z inwestorem na etapie realizacji projektu.  

5.6 Instalacje 

Szczegółowy opis instalacji i projektowanej infrastruktury technicznej zawarto w części instalacyjnej 

opracowania. W mieszkaniu przewidziano następujące prace remontowe instalacji wewnętrznych: 

- Instalacja wodno-kanalizacyjna 

- Instalacja elektryczna 

- Instalacja ogrzewania 

- Instalacja gazowa 

− Rozebranie pieców kaflowych 
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Przewiduję się rozebranie istniejących pieców kaflowych zlokalizowanych w pomieszczeniach 

(M3/2,02 i M3/2,05). 

− Piec C.O. gazowy z komorą zamkniętą 

Zgodnie z Opinią Kominiarską nr 2/ 2018 (z dn. 7.01.2018r.). W ramach niniejszego opracowania nie 

przewiduje się przebudowy, ani dobudowy pionów kominowych. W istniejący pion kominowy 

wskazany na rysunku w części graficznej należy podłączyć nowoprojektowany piec CO. W pion 

kominowy należy zastosować wkład kominowy ze stali nierdzewnej. Należy wykonać niezbędne 

przewiercenia w murze w celu wykonania nowego podłączenia. Zaleca się montaż stalfleksu 

o przekroju 80mm z doprowadzeniem powietrza drugą rurą poprzez ścianę zewnętrzną kuchni. (układ 

rozdzielny). Piec należy zlokalizować w kuchni. 

Otwór w przewodzie spalinowym w łazience pozostałym po odłączeniu pieca gazowego należy 

zamurować i wykończyć tynkiem.  

Otwory dymowe po zdemontowanych piecach kaflowych w pokojach należy zamurować i wykończyć 

tynkiem. 

− Armatura  

Przewiduje się wymianę całej armatury czerpanej instalacji wodociągowej tj. montaż nowej miski 

ustępowej, umywalka, brodzik natryskowy, zlew – 1 komorowy (z szafką). Projektuje się nową 

kuchenkę gazową. 

− Montaż domofonu 

6 Warunki, uwagi ogólne do projektu  

a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP 

i p. poż. i zgodnie z zaleceniami producentów materiałów budowlanych. 

b) Sprzęt powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem oraz posiadać atesty.  

c) Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych dla przedmiotowej inwestycji powinni być 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty oraz instrukcje określające sposób 

jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.  

d) Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z uprawnionym mistrzem kominiarskim przed 

rozpoczęciem robót budowlanych oraz po wykonaniu robót w celu odebrania instalacji. 

UWAGA:  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych, 

obowiązującymi normami, przepisami technicznymi oraz wiedzą i sztuką budowlaną. Wszystkie 

zastosowane materiały i urządzenia jak również wymagane technologie powinny mieć stosowne 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
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         1.   OPIS TECHNICZNY 

1.1.   Z  asilanie

Schemat zasadniczy zasilania pokazano na rys. E-01.  Całość instalacji będzie zasilana z

tablicy  licznikowei  TL  znajdującej  się  na  klatce  schodowej.  Z  tablicy  TL1  do  tablicy

mieszkaniowej TM zostanie   wyprowadzony przewód YDYżo 3 x 4. Przewód YDYżo 3 x 4

zostanie  zabezpieczony  rozłącznikiem  wyposażonym  we  wkładki  bezpiecznikowe  o

wielkości 25 A. 

1.2. Pomiar energii elektrycznej.

Pomiar energii elektrycznej będzie się odbywał na klatce schodowej w  tablicy  TL

 1.3.   Instalacja   oświetleniowa.

Rozmieszczenie  osprzętu  oświetleniowego  pokazano  na  rys.  nr  E-02.  Instalację

oświetleniową  wykonać przewodami YDYżo 3 x 1,5 prowadzonymi pod   tynkiem .

Obwody oświetleniowe zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi typu S 301 B10 o

charakterystyce AC. Osprzęt instalacyjny podtynkowy.

1.4.   Instalacja   siłowa.

Rozmieszczenie  osprzętu  siłowego  pokazano  na  rys.  nr  E-03.  Instalację  siłową

wykonać przewodami YDYżo 3 x 2,5 prowadzonymi pod   tynkiem .Obwody siłowe

zabezpieczyć  wyłącznikami  nadprądowymi  typu  S  301  B16  o  charakterystyce  AC.

Osprzęt  instalacyjny  podtynkowy.  W  kuchni  i  sanitariatach  zastosować  osprzęt

elektroinstalacyjny o IP=44. Stosować gniazda wtykowe w konfiguracjach podwójnych

zwykłych p/t i pojedynczych z klapką o stopniu ochrony IP44 p/t. O ile na planie nie

zaznaczono inaczej gniazda instalować na wysokości 30 cm nad poziomem posadzki.

1.5. Tablice rozdzielcze.

Dla rozdziału energii  elektrycznej  przewidziano tablice podtynowe dostosowane dla

3
                                 



montażu modułowego osprzętu rozdzielczego. 

1.6. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla  ochrony  przeciwprzepięciowej  w  tablicy  mieszkaniowej  zostaną  zainstalowane

ochronniki przeciprzepięciowe

1.7. Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym

Jako ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym przewidziano szybkie wyłączenie

instalacji  spod  napięcia.  Szybkie  wyłączenie  spod  napięcia  będzie  realizowane

poprzez wyłączniki nadmiarowe współpracujące z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

          2.  OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE

          2.1.   Bilans mocy

L
P

Obciążenie Pi 
[kW]

Kz Ps 
[kW]

1 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia 8.00 0.4 3.2
2 Oświetlenie 0.50 0,8 0.4
3 Pralka 2.00 0.2 0.4
4 Zmywarka 1.50 0.2 0.3
5 Podgrzewacz wody 1.50 0.6 0.9

Suma: 4.9

       2.2.   Dob  ór głównego kabla zasilającego i zabezpieczenia

Prąd obliczeniowy:   [A]                       I = 4900/230 = 21.3 A

Dobrano przewód zasilający YdYżo 3x4 mm2 o trwałej obciążalności 32 A zabezpieczając 

go wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 25 A

 2.3.   S  prawdzenie spadku napięcia

     du= 2 * 100 * 4900 * 20/230 * 230 * 4 * 56 = 1.65% < 4%

4



 2.4.   S  prawdzenie kabla ze względu na zabezpieczenie

Wartość długotrwałego prądu obciążenia dla zastosowanego kabla w warunkach ułożenia 

pod tynkiem:

Idd’ = 35 A

25 * 1,6 < 1,45 * 35 

40 < 59.75 - Warunek spełniony.

        2.5. Określenie  maksymalnej oporności  pętli zwarcia

Minimalny prąd zadziałania zabezpieczenia (wkładka gG 25A) w czasie nie dłuższym niż

5[s]  Ia = 116.5 A (odczytano z tabeli Apator).

Maksymalna oporność impedancji pętli zwarciowej  nie może wynosić więcj niż:

Rmax = 116.5/230 = 0.5065 om
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3.Zestawienie materiałów. 

3.1.  Osprzęt.
 
    1.  Wyłącznik  p.t. świecznikowy 16A; 250V szt.  4
    2.  Wyłącznik  p.t. schodowy 16A; 250V szt.  2 
    3.  Przycisk dzwonek 16A; 250V szt.  1
    5.  Gniazdko p.t. pojedyńcze 16A; 250V IP44 z osłoną uchylną szt.  3
    6.  Gniazdko p.t. potrójne 16A; 250V IP44 z osłonami uchylnymi szt.  1
    7.  Gniazdko p.t. pojedyńcze 16A; 250V szt.  1
    8.  Gniazdko p.t. podwójne 16A; 250V szt.  6
    9.  Puszka do przyborów pojedyncza                                    szt.  11

10.Puszka do przyborów podwójna                                                szt.   6       
11.Puszka do przyborów potrójna                      szt.   1
12.Puszka rozgałęźna                             szt.   20
13.Dzwonek         230 V              szt.   1

  3.2. Przewody 
    
     1 .Przewód YDYżo 3 x 1.5 m.  60    
     2. Przewód YDYżo 3 x 2.5 m.  110 
     3. Przewód YDYżo 3 x 4 m.  5  
    
 3.3. Tablica rozdielcza TM 

     1. Obudowa BC-U-1/18-ECO szt.     1
     2. Rozłącznik izolacyjny FR 301 40 szt.     1
     3. Lampka sygnalizacyjna L 403 szt.     3
     4. Wyłącznik nadprądowy S 301 B10 TX szt.     2
     5. Wyłącznik nadprądowy S 301 B16 TX szt.     6
     6. Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25 30 -AC TX szt.     2
     7.Wyłącznik nadprądowy S 304 C 25 TX szt.     1
     8.Ochronnik p.przepięciowy ONT2-40-4P szt.     1
 
3.4. Tablica rozdielcza TL1

      1. Obudowa EC1L1f 8S kpl.     1
      2. Rozłącznik bezpiecznikowy RB 301 R25 szt.     1
      3. Rozłącznik izolacyjny FR 301 40 szt.     1         
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Teczka  zawiera

1.Opis techniczny str. nr 3-5
2. Uprawnienia projektowe str. nr 6
3. Zaświadczenie z OIIB str. nr 7

  Rysunki:
1. Rzut mieszkania– instalacja wodna rys. nr 1
2. Rzut mieszkania– kanalizacja sanitarna rys. nr 2
3. Rzut mieszkania– instalacja c.o. rys. nr 3

2



OPIS   TECHNICZNY
do projektu  remontu instalacji wod-kan i c.o. dla remontu 

mieszkania przy ul. Śniadeckiego 6A/3 w Rybniku

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- podkłady budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejącego
- obowiązujące normy i przepisy 

1.1.Zakres opracowania i stan istniejący

Niniejsze opracowanie zawiera projekt remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
instalacji c.o. w mieszkaniu przy ul. Śniadeckiego 6A/3 w Rybniku.
Istniejące instalacje w mieszkaniach należy zdemontować, należy pozostawić 
istniejące piony kanalizacyjne i wody.

2.Część szczegółowa
2.1. Instalacja wod-kan

Instalacja wodna
Źródłem dostawy wody dla mieszkania  będzie istniejący pion wodny.
Należy wykonać odgałęzienia lub wykorzystać istniejące oraz zabudować zawory 
odcinające kulowe DN20, wraz z zestawami wodomierzowymi JS-1,0 DN15. 
Zestaw wodomierzowy należy obudować szafką metalową o wym. 16x20x16cm.

Instalacja wody ciepłej
Źródłem ciepłej wody będzie kocioł gazowy 2-funkcyjny o mocy 4,7-24kW z 
zamkniętą komorą spalania , zlokalizowany wg części rysunkowej.
Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych PP-R PN20 łączonych 
przez zgrzewanie, instalację wody ciepłej wykonać z rur PP-R PN 20 stabi z wkładką
aluminiową, odpornych na temp. +75oC, łączonych przez zgrzewanie.
Przewody i podejścia wody zimnej i ciepłej prowadzić w posadzce, bruzdach ścian i 
izolować otulinami z pianki PE gr. 6mm, przeznaczoną dla zalewania betonem.
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W projekcie podano średnice nominalne:
DN15 -  20 x 3,4 mm
DN20 -  25 x 4,2 mm
DN25 -  32 x 5,4 mm
DN32 – 40 x 3,7 mm

Przybory sanitarne
Przyjęto sanitariaty wg części architektonicznej, standardowe koloru białego, 
zasilanie dolne z bateriami stojącymi jednouchwytowymi chromowanymi. Zasilanie 
wężykami giętkimi z zaworami odcinającymi kątowymi.

Kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z  mieszkania nastąpi do istniejących pionów 
sanitarnych. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC kielichowych ø110, ø80 ø50, 
łączonych na uszczelki gumowe.
Podejścia prowadzić w bruzdach i zatynkować zaprawą cementową.
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej przez istniejące piony kanalizacyjne nad dach.

2.2.Instalacja c.o.

Źródłem ciepła dla mieszkania  będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny , o mocy 4,7-
24kW wiszący z zamkniętą komora spalania. 
Istniejące grzejniki wraz z gałązkami należy zdemontować.

Parametry  instalacji c.o.
Projektuje się instalację grzewczą wodną, pompowa o parametrach 80/60 C.
Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie. Przewody 
prowadzić nad posadzką, pod stropem lub w bruzdach ścian.  

Grzejniki – dobrano grzejniki płytowe stalowe  koloru białego z zasilaniem  dolnym 
typu KV.

Grzejniki z zasilaniem dolnym  są fabrycznie wyposażone we wkładkę zaworową. 
Grzejniki należy wyposażyć w głowice termostatyczne z ograniczeniem dolnym 
temperatury do +16 0 C.
Grzejniki z podłączeniem dolnym wyposażyć w zestawy przyłączeniowe z zaworami 
odcinającymi.
Odpowietrzenie instalacji poprzez ręczne zawory odpowietrzające przy grzejnikach. 

Próba szczelności :
Po wykonaniu instalacji c.o. należy przepłukać i poddać instalację próbie szczelności 
na zimno i na gorąco na p = 0,4 MPa. 
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2.3.Wentylacja

Wentylacja mieszkań – wg cz. architektonicznej.

3.Uwagi końcowe

- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania robót 
COBRTI Instal, oraz warunkami BHP
- Przed przystąpieniem do montażu sprawdzić dokładną lokalizację i wielkość i 
dokonać ewentualnych korekt
- Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie budowy uzgodnić z projektantem lub 
inspektorem nadzoru.
- Zastosowanie materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania.

mgr inż. K. Lachowicz
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