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OPIS TECHNICZNY 
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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 mieszkań na działce numer 375/7 przy ul. Sportowej 

115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rybniku. Podstawą niniejszego opracowania są bieżące oględziny obiektu, 

pomiary, dokumentacja fotograficzna, informacja z Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej 

oraz obowiązujące przepisy dotyczące obiektów budowlanych. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont mieszkań na działce numer 375/7 przy ul. Sportowej 

115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rybniku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań 

technicznych doprowadzających lokale mieszkalne 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 niezbędnych dla przeprowadzenia 

remontu 

− w zakres opracowania wchodzi remont mieszkań na I i II piętrze w obiekcie przy ul. Sportowej 

115 

− parter (Miejski Dom Kultury), piwnica, poddasze w obiekcie przy ul. Sportowej 115, obiekt przy 

sportowej 113 (Miejski Dom Kultury),obiekt usługowy przy Mościckiego 1 oraz analiza zagadnień 

architektoniczno - budowlanych dotyczących zespołu budynków na działkach 375/7, 284/7, 281/7 

pozostają poza zakresem opracowania. 

− dobór i wymiana stolarki okiennej – wg osobnego opracowania 

Powyższy zakres, obejmuje: 

− rzut mieszkania - stan projektowany w skali 1:50 

− rzut mieszkania - wyburzenia i zamurowania w skali 1:50 

− przekrój przez mieszkania w zakresie opracowania 

− zestawienie stolarki drzwiowej 

2 Charakterystyka ogólna obiektu  

2.1 Lokalizacja obiektu. 

Przedmiotowy budynek położony jest w Rybniku, obręb 0065 Niewiadom Górny, dz. nr 375/7 przy 

ul. Sportowej 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2.2 Dane ogólne obiektu. 

Przedmiotowe mieszkania zlokalizowane są w budynku wielofunkcyjnym. Parter pozostaje w 

użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Kultury a pierwsze i drugie piętro stanowią mieszkania z oddzielną 
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komunikacją (osobną klatką schodową). Od strony zachodniej z przedmiotowym obiektem, na tej 

samej działce, sąsiaduje parterowy obiekt Miejskiego Domu Kultury pod nr 113 a od strony północnej 

obiekt usługowy przy ul. Ignacego Mościckiego. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz 

poddasze nieużytkowe i częściowe podpiwniczenie. Na jednej kondygnacji znajdują się trzy 

mieszkania. Wejście do wydzielonej części I i II piętra zlokalizowane jest od strony południowej. 

Parter, piwnica i poddasze pozostają poza zakresem opracowania. 

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

poszerzonego o klatkę schodową o wymiarach ok. 23,40x13,95m. Dach jest stromy – czterospadowy. 

Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny. Kominy tradycyjne murowane z cegły ceramicznej pełnej. 

Dojazd do budynku znajduje się od strony – wschodniej od ul. Ignacego Mościckiego, a dojście od ul. 

Sportowej. 

2.3 Dane funkcjonalne 

Wszystkie trzy mieszkania na I piętrze w chwili obecnej nie są użytkowane. Dwa duże mieszkania na 

II piętrze są użytkowane a jedno (z nr 5) jest puste. 

Mieszkanie M1 – I piętro 

W stanie istniejącym posiada dwa pokoje, przedpokój kuchnię oraz łazienkę i spiżarkę. Remont 

mieszkania polega na wymianie zużytych materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oraz 

armatury oraz modyfikacji układu funkcjonalnego. W istniejącym układzie komunikacja z kuchni do 

pokoju dziennego odbywa się przez ciąg kuchenny co nie zapewnia komfortowego bezkolizyjnego 

użytkowania. Spiżarka nie posiada w stanie istniejącym przewodu wentylacji sanitarnej. Część 

pomieszczeń posiada drzwi o wymiarach nie spełniających wymagań Warunków Technicznych. 

W ramach remontu mieszkania przewiduje się więc wymianę stolarki drzwiowej.  

Mieszkanie M2 – I piętro 

W stanie istniejącym posiada dwa pokoje, przedpokój kuchnię oraz łazienkę i spiżarkę. Remont 

mieszkania polega na wymianie zużytych materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oraz 

armatury oraz modyfikacji układu funkcjonalnego. W istniejącym układzie zrezygnowano ze spiżarki, 

która znacząco zmniejszała powierzchnię przedpokoju uniemożliwiając lokalizację szafy okryć 

wierzchnich. Brak spiżarki nie spowoduje pogorszenia możliwości przechowywania produktów 

żywnościowych z uwagi na dużą powierzchnię kuchni i możliwość usytuowania ciągu składowania po 

przesunięciu drzwi do kuchni (patrz. A/03). Część pomieszczeń posiada drzwi o wymiarach nie 

spełniających wymagań Warunków Technicznych. W ramach remontu mieszkania przewiduje się 

więc wymianę stolarki drzwiowej.  

Mieszkanie M3 – II piętro 

W stanie istniejącym posiada dwa pokoje, przedpokój kuchnię oraz łazienkę. Remont mieszkania 

polega na wymianie zużytych materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oraz armatury. 

Spiżarka nie posiada w stanie istniejącym przewodu wentylacji sanitarnej. Część pomieszczeń 

posiada drzwi o wymiarach nie spełniających wymagań Warunków Technicznych. W ramach remontu 

mieszkania przewiduje się więc wymianę stolarki drzwiowej.  

Mieszkanie M4 – II piętro 
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W stanie istniejącym posiada trzy pokoje, przedpokój kuchnię oraz łazienkę i spiżarkę. Remont 

mieszkania polega na wymianie zużytych materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oraz 

armatury oraz modyfikacji układu funkcjonalnego. W istniejącym układzie komunikacja do pokoju 

dziennego odbywa się pokój M4/2,05 (sypialnię) co nie zapewnia komfortowego bezkolizyjnego 

użytkowania dlatego wydzielono z tego pomieszczenia korytarz. Spiżarka nie posiada w stanie 

istniejącym przewodu wentylacji sanitarnej. Część pomieszczeń posiada drzwi o wymiarach nie 

spełniających wymagań Warunków Technicznych. W ramach remontu mieszkania przewiduje się 

więc wymianę stolarki drzwiowej.  

Mieszkanie M5 – II piętro 

W stanie istniejącym posiada jeden pokój, kuchnię oraz łazienkę funkcjonalnie rozdzieloną z 

mieszkaniem poprzez ogólnodostępny korytarz. Remont mieszkania polega na wymianie zużytych 

materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oraz armatury oraz modyfikacji układu 

funkcjonalnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mieszkanie musi posiadać wszystkie funkcje 

zintegrowane w obrębie jednego lokalu. Do tej pory łazienka przyporządkowana do lokalu nr 5 

działała rozdzielnie z komunikacji ogólnej. Remont wymaga zmian funkcjonalnych polegających na 

wydzieleniu łazienki z integralnej części mieszkania (kuchni) oraz wydzieleniu i dołączeniu do 

mieszkania części korytarza ogólnodostępnego. W ramach remontu mieszkania przewiduje się 

wymianę stolarki drzwiowej.  

Mieszkanie M6 – II piętro 

W stanie istniejącym posiada trzy pokoje, kuchnię oraz łazienkę. Remont mieszkania polega na 

wymianie zużytych materiałów wykończeniowych ścian, podłóg, sufitów, oraz armatury oraz 

modyfikacji układu funkcjonalnego. Łazienkę w przedmiotowym mieszkaniu powiększono o 

powierzchnię wydzielonej łazienki (przyporządkowanej do tej pory do nr 5) w związku z brakiem 

możliwości połączenia do macierzystego lokalu. W tym mieszkaniu należy również umożliwić dostęp 

do obu sypialni (M6/2,05, M6/2,06) bezpośrednio z przestrzeni dziennej. W ramach remontu 

mieszkania przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej.  

 

W zakresie odrębnych opracowań znajdują się również projekty zmian instalacji wodno-

kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji energii elektrycznej i wymiany okien. 
 

Przeznaczenie, strefy funkcjonalne  

W zakresie opracowania są mieszkania na I i II piętrze obiektu. 

Zestawienie pomieszczeń. 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ INWENTARYZACJA 
 Symbol Nr Nazwa pom. Pow. [m2] Kub. [m3] 
I Piętro 
 Komun. inw K1/1,01 komunikacja 12,10 34,23 
 Komun. inw K1/1,02 komunikacja 10,89 30,82 
    22,99 m2 65,05 m3 
 M1 - inw M1/1,01 przedpokój 8,45 24,75 
 M1 - inw M1/1,02 łazienka 4,52 13,23 
 M1 - inw M1/1,03 spiżarka 1,54 4,56 
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 M1 - inw M1/1,04 sypialnia 18,70 54,79 
 M1 - inw M1/1,05 kuchnia 17,00 49,80 
 M1 - inw M1/1,06 pokój dzienny 24,00 71,76 
    74,21 m2 218,89 m3 
 M2 - inw M2/1,01 przedpokój 3,56 10,60 
 M2 - inw M2/1,02 pokój 14,73 43,61 
 M2 - inw M2/1,03 łazienka 6,47 19,27 
 M2 - inw M2/1,04 spiżarka 1,00 2,15 
 M2 - inw M2/1,05 kuchnia 14,34 42,74 
 M2 - inw M2/1,06 pokój dzienny 17,03 50,76 
    57,13 m2 169,13 m3 
 M3 - inw M3/1,01 przedpokój 9,17 23,93 
 M3 - inw M3/1,02 łazienka 5,24 15,34 
 M3 - inw M3/1,03 kuchnia 16,84 49,66 
 M3 - inw M3/1,04 pokój dzienny 23,63 69,23 
 M3 - inw M3/1,05 sypialnia 23,16 67,86 
    78,04 m2 226,02 m3 
II Piętro 
 Komun. inw K2/2,01 komunikacja 12,10 34,23 
 Komun. inw K2/2,02 komunikacja 15,18 41,58 
    27,28 m2 75,81 m3 
 M4 - inw M4/2,01 przedpokój 7,96 21,90 
 M4 - inw M4/2,02 łazienka 4,56 11,72 
 M4 - inw M4/2,03 spiżarka 1,43 3,67 
 M4 - inw M4/2,04 sypialnia 18,43 50,68 
 M4 - inw M4/2,05 pokój 17,10 47,03 
 M4 - inw M4/2,06 pokój dzienny 24,00 65,99 
 M4 - inw M4/2,07 kuchnia 14,75 40,57 
    88,23 m2 241,56 m3 
 M5 - inw M5/2,01 kuchnia 11,42 31,63 
 M5 - inw M5/2,02 pokój dzienny 14,70 40,73 
 M5 - inw M5/2,03 łazienka 3,51 8,78 
    29,63 m2 81,14 m3 
 M6 - inw M6/2,01 przedpokój 7,36 19,94 
 M6 - inw M6/2,02 pokój dzienny 24,41 62,50 
 M6 - inw M6/2,03 kuchnia 9,75 25,05 
 M6 - inw M6/2,04 łazienka 3,97 10,24 
 M6 - inw M6/2,05 sypialnia 23,16 64,15 
 M6 - inw M6/2,06 sypialnia 17,75 48,81 
    86,40 m2 230,69 m3 
    463,91 m2 1 308,29 m3 

 

Wysokość pomieszczeń I piętra wynosi średnio 295cm a drugiego piętra 275cm 
Kubatura netto kondygnacji mieszkalnych wynosi ok.1308,00m3 
 

Zestawienie Pomieszczeń 01 Sportowa proj 
 Symbol Nr Nazwa pom. Pow. [m2] Kub. [m3] 
I Piętro 
 Komun. K1/1,01 komunikacja 12,10 34,23 
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 Komun. K1/1,02 komunikacja 10,89 30,82 
    22,99 m2 65,05 m3 
 M1S - P1 M1/1,01 przedpokój 8,45 24,75 
 M1S - P1 M1/1,02 łazienka 4,52 13,23 
 M1S - P1 M1/1,03 spiżarka 1,54 4,56 
 M1S - P1 M1/1,04 sypialnia 18,70 54,79 
 M1S - P1 M1/1,05 kuchnia 16,68 48,88 
 M1S - P1 M1/1,06 pokój dzienny 24,00 71,76 
    73,89 m2 217,97 m3 
 M2S - P1 M2/1,01 przedpokój 5,86 17,47 
 M2S - P1 M2/1,02 pokój 14,73 43,61 
 M2S - P1 M2/1,03 łazienka 5,39 16,06 
 M2S - P1 M2/1,05 kuchnia 13,10 39,03 
 M2S - P1 M2/1,06 pokój dzienny 18,83 56,10 
    57,91 m2 172,27 m3 
 M3S - P1 M3/1,01 przedpokój 9,17 23,93 
 M3S - P1 M3/1,02 łazienka 5,24 15,34 
 M3S - P1 M3/1,03 kuchnia 16,84 49,66 
 M3S - P1 M3/1,04 pokój dzienny 23,63 69,23 
 M3S - P1 M3/1,05 sypialnia 23,16 67,86 
    78,04 m2 226,02 m3 
II Piętro 
 Komun. K2/2,01 komunikacja 12,10 34,23 
 Komun. K2/2,02 komunikacja 7,90 21,65 
    20,00 m2 55,88 m3 
 M4S - P1 M4/2,01 przedpokój 7,96 21,90 
 M4S - P1 M4/2,02 łazienka 4,56 11,72 
 M4S - P1 M4/2,03 spiżarka 1,43 3,67 
 M4S - P1 M4/2,04 sypialnia 18,43 50,68 
 M4S - P1 M4/2,05 pokój 11,59 31,87 
 M4S - P1 M4/2,06 pokój dzienny 24,00 65,99 
 M4S - P1 M4/2,07 kuchnia 14,75 40,57 
 M4S - P1 M4/2,08 przedpokój 4,93 13,57 
    87,65 m2 239,97 m3 
 M5S - P1 M5/2,01 kuchnia 6,66 18,44 
 M5S - P1 M5/2,02 pokój dzienny 14,70 40,73 
 M5S - P1 M5/2,03 przedpokój 2,97 7,41 
 M5S - P1 M5/2,04 łazienka 4,56 11,39 
    28,89 m2 77,97 m3 
 M6S - P1 M6/2,01 przedpokój 12,90 34,96 
 M6S - P1 M6/2,02 pokój dzienny 24,41 62,50 
 M6S - P1 M6/2,03 kuchnia 9,75 25,05 
 M6S - P1 M6/2,05 sypialnia 23,16 64,15 
 M6S - P1 M6/2,06 sypialnia 17,75 48,81 
 M6S - P1 M6/2,07 łazienka 5,81 14,52 
    93,78 m2 249,99 m3 
    463,15 m2 1 305,12 m3 
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2.4 Forma architektoniczna obiektu. 

Bryła obiektu 

Przedmiotowy budynek ma regularną bryłę prostopadłościanu z wysuniętą klatką schodową. Obiekt 

przekryty jest stromym dachem czterospadowym. 

2.5 Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe (w zakresie opraco wania) 

Budynek wybudowany został metodą tradycyjną.  

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

− zewnętrzne na I i II piętrze – nośne gr. 57, 43cm -  poza zakresem opracowania . 

− wewnętrzne na I i II piętrze nośne gr. ok. 30cm, 

− wewnętrzne działowe gr. ok. 15 

Lokalizację i grubości ścianek pokazano na rysunkach.  

Uwaga: Demontaż ścian działowych można wykonać, tylko po dokonaniu odkrywki sprawdzającej 

ewentualne funkcje nośne tej ściany. Przed przeprowadzeniem robót należy dokonać odpowiednich 

zabezpieczeń (m. in. stemplowania). W przypadku wątpliwości dot. właściwości konstrukcyjnych 

należy wstrzymać prace i zawiadomić projektanta w celu zaplanowania odpowiednich rozwiązań. 

Stropy 

Stropy prawdopodobnie gęstożebrowe - poza zakresem opracowania. Zakaz stosowania ścian 

masywnych (murowanych). Każdą zmianę konstrukcji ściany inną niż proj. należy poprzedzić 

odkrywkami istn. stropów i skonsultować z projektantem 

Schody 

Drewniane. Poza zakresem 

Dach 

Poza zakresem 

Rynny i rury spustowe 

Poza zakresem 

2.6 Rozwiązania zasadniczych elem. wyposa żenia budowlano – instalacyjnego. 

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

elektrycznej, telekomunikacji, domofon, co (z sieci miejskiej).  

 

2.7 Wykończenia wewn ętrzne 

Mieszkanie M1 – I piętro 

• Posadzki 

W pokojach posadzkę stanowią płyty drewnopodobne. Kuchnia i przedpokój posiadają wykładzinę 

PCV a łazienka posadzkę z płytek ceramicznych. 

• Ściany 

Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem układanym bezpośrednio na murowane ściany z cegieł 

pełnych. Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami emulsyjnymi. 

W łazience do wys. 1,5m ściany wykończone są płytkami ceramicznymi a w kuchni do wys. 1,5m (ok 

3,5mb – co stanowi ok 20% obwodu kuchni) 
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• Sufit 

Wysokość pomieszczenia - poziom sufitu ok. 2,95 (zależnie od rodzaju i warstw posadzki) Sufity 

tynkowane i wykończone farbami akrylowymi. Brak sufitów podwieszonych 

• Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wejściowe do lokalu - jednoskrzydłowe, pełne drewniane – w kolorze brązowym zaopatrzone 

w wizjer i 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi wewnątrzlokalowe: 

Do pokojów – drzwi rozwieralne w kolorze białym z przeszkleniem 

Do łazienki, spiżarki: są drewniane – pełne, białe bez otworów nawiewnych o wymaganej powierzchni 

0,022m2. 

Do kuchni – otwór bez skrzydła 

• Stolarka okienna 

W pokojach istniejące okna skrzynkowe, podwójne drewniane w kolorze białym, czteroskrzydłowe ze 

skrzydłami rozwieralnymi. W kuchni okna PCV w kolorze białym, trójskrzydłowe ze skrzydłami 

rozwieralnymi z podziałem poziomym w górnej strefie okna. Skrzydła pojedyncze z wkładami 

zespolonymi dwuszybowymi z aluminiową ramką dystansową. Okna nie spełniają aktualnych 

warunków cieplnych wymaganych rozporządzeniem. 

W pokojach występuje standardowa wysokość parapetu zapewniająca odpowiednie bezpieczństwo 

użytkowania a w kuchni wys. parapetu nie spełnia odp. Warunków (szczegółowe wys. zgodnie z rys. 

rzutu). Należy doprowadzić do zgodności z przepisami poprzez montaż odpowiednich barierek. Okna 

w pomieszczeniach (z wyjątkiem kuchni) bez odpowiednich nawiewników. 

• Instalacja elektryczna: 

Skrzynki bezpiecznikowe i tablice rozdzielczo - pomiarowe znajdują się w korytarzu w budynku, 

Mieszkanie posiada instalację oświetleniową i gniazd wtykowych przeznaczoną do wymiany. 

• Instalacja wod - kan: 

Armatura: W łazience zainstalowane są: wanna, umywalka, toaleta ze zbiornikiem spłukującym 

ceramicznym we wnęce, uchwyty na zasobnik cwu. 

W kuchni zastano podejście instalacji wod – kan pod zlewozmywak, kuchenka węglowa z wężownicą 

Doprowadzenie wody odbywa się z pionu w łazience. Wodomierz znajduje się w łazience, 

w centralnej części ściany naprzeciw drzwi obok pionu kanalizacji na wys. ok. 140cm. 

Rurociągi doprowadzające wodę stalowe. 

Ciepła woda przygotowana była prawdopodobnie poprzez wężownicę w kuchence węglowej co 

(w kuchni). 

• Instalacja ogrzewania: 

Ciepło do mieszkania doprowadzane jest z sieci miejskiej. Instalacja co wodna rozprowadzona za 

pomocą stalowych pionów co w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i kuchni. Odbiornikami ciepła 

w mieszkaniu są grzejniki żeberkowe montowane pod oknem. 

• Przewody kominowe: 

Kuchnia: 
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- kratka wentylacyjna pod sufitem na przewodzie kominowym murowanym z odprowadzeniem ponad 

dach (lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

Łazienka: 

- kratka wentylacyjna pod sufitem na przewodzie kominowym murowanym z odprowadzeniem ponad 

dach (lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

Spiżarka 

- brak wentylacji 

 

Mieszkanie M2 – I piętro 

• Posadzki 

W pokojach posadzkę stanowią płyty drewnopodobne. Kuchnia i przedpokój posiadają wykładzinę 

PCV a łazienka, spiżarka posadzkę cementową zatartą na gładko. 

• Ściany 

Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem układanym bezpośrednio na murowane ściany z cegieł 

pełnych. Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami emulsyjnymi, 

kredowymi bądź tapetami. Brak powierzchni glazurowanych w pom. higieniczno-sanitarnych 

• Sufit 

Wysokość pomieszczenia - poziom sufitu ok. 2,95 (zależnie od rodzaju i warstw posadzki) Sufity 

tynkowane, brak lub zniszczone powłoki malarskie. Brak sufitów podwieszonych. Zinwentaryzowano 

pawlacz nad spiżarką wykonany z belek żelbetowych prefabrykowanych (do rozbiórki) 

• Stolarka drzwiowa: 

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

zaopatrzone w wizjer i 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi wewnątrzlokalowe: 

Do sypialni i łazienki zostały tylko ramy, bez skrzydeł a w pozostałych pomieszczeniach nie ma 

stolarki drzwiowej (zgodnie z dok. foto.) 

• Stolarka okienna 

W pokoju dziennym okno PCV w kolorze brązowym, dwuskrzydłowe ze skrzydłami rozwieralnymi. 

Skrzydła pojedyncze z wkładami zespolonymi dwuszybowymi z aluminiową ramką dystansową.  

Okno posiada nawiewnik w górnej części skrzydła. 

W pozostałych pomieszczeniach istniejące okna skrzynkowe, podwójne drewniane w kolorze białym, 

dwuskrzydłowe ze skrzydłami rozwieralnymi. 

W pokojach występuje standardowa wysokość parapetu zapewniająca odpowiednie bezpieczeństwo 

użytkowania. 

• Instalacja elektryczna: 

Skrzynki bezpiecznikowe i tablice rozdzielczo - pomiarowe znajdują się w korytarzu w budynku, 

Mieszkanie posiada instalację oświetleniową i gniazd wtykowych przeznaczoną do wymiany. 

• Instalacja wod - kan: 

Armatura: W łazience zainstalowana jest toaleta ze zbiornikiem spłukującym oraz 2 podejścia inst. 

pod armaturę i wpust podłogowy. 
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W kuchni zastano podejście instalacji wod – kan pod zlewozmywak, kuchenka węglowa z wężownicą 

Doprowadzenie wody odbywa się z pionu w łazience. Wodomierza nie zinwentaryzowano. 

Ciepła woda przygotowana była prawdopodobnie poprzez wężownicę w kuchence węglowej co 

(w kuchni). 

• Instalacja ogrzewania: 

Ciepło do mieszkania doprowadzane jest z sieci miejskiej. Instalacja co wodna rozprowadzona za 

pomocą stalowych pionów co w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i kuchni. Odbiornikami ciepła 

w mieszkaniu są grzejniki żeberkowe montowane pod oknami. 

• Przewody kominowe: 

Kuchnia: 

- kratka wentylacyjna na przewodzie kominowym murowanym z odprowadzeniem ponad dach 

(lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

Łazienka: 

- brak wentylacji 

 

Mieszkanie M3 – I piętro 

• Posadzki 

W pokojach, przedpokoju i kuchni posadzkę stanowią panele drewnopodobne. Łazienka posiada 

posadzkę z płytek ceramicznych. 

• Ściany 

Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem układanym bezpośrednio na murowane ściany z cegieł 

pełnych. Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami emulsyjnymi, tapetami. 

W łazience w pasie około umywalkowym i w prysznicu do wys. 2,00m ściany wykończone są płytkami 

ceramicznymi a w kuchni w pasie nad szafkami (ok 3,0mb) 

• Sufit 

Wysokość pomieszczenia - poziom sufitu ok. 2,95 (zależnie od rodzaju i warstw posadzki) Sufity 

tynkowane i wykończone farbami akrylowymi. Sufit podwieszony występuje w pomieszczeniu 

przedpokoju, oraz częściowo w pom. łazienki (zakrycie instalacji) 

• Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wejściowe do lokalu - jednoskrzydłowe, pełne drewniane – w kolorze brązowym zaopatrzone 

w wizjer i 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi wewnątrzlokalowe: 

Do kuchni i pokoi – drzwi drewniane, rozwieralne w kolorze białym  

Do łazienki, są drewniane – pełne, białe z otworami nawiewnymi  

• Stolarka okienna 

W mieszkaniu zastosowane okna PCV w kolorze białym. Okna po niedawnej wymianie. 

• Instalacja elektryczna: 

Skrzynki bezpiecznikowe i tablice rozdzielczo - pomiarowe znajdują się w korytarzu w budynku, 

Mieszkanie posiada instalację oświetleniową i gniazd wtykowych przeznaczoną do wymiany. 

• Instalacja wod - kan: 
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Armatura: W łazience zainstalowane są: natrysk, umywalka, toaleta ze zbiornikiem spłukującym 

ceramicznym, zasobnik cwu. 

W kuchni zainstalowano zlewozmywak, kuchenkę gazową z butlą pod zlewozmywakiem 

Doprowadzenie wody odbywa się z pionu w łazience. Wodomierz znajduje się w łazience, 

w narożniku pomieszczenia (zgodnie z dok. foto.) obok pionu kanalizacji na wys. ok. 100cm. 

Ciepła woda przygotowana była prawdopodobnie elektrycznie w zasobniku cwu (w łazience). 

• Instalacja ogrzewania: 

Ciepło do mieszkania doprowadzane jest z sieci miejskiej. Instalacja co wodna rozprowadzona za 

pomocą stalowych pionów co w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i kuchni. Odbiornikami ciepła 

w mieszkaniu są grzejniki żeberkowe montowane pod oknami. 

• Przewody kominowe: 

Kuchnia: 

- kratka wentylacyjna pod sufitem na przewodzie kominowym murowanym z odprowadzeniem ponad 

dach (lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

Łazienka: 

- kratka wentylacyjna pod sufitem na przewodzie wyprowadzonym poza lico ściany zewnętrznej 

(lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

 

Mieszkanie M4 – II piętro 

• Posadzki 

W pokojach posadzkę stanowią wykładziny i płytki ceramiczne.  

• Ściany 

Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem układanym bezpośrednio na murowane ściany z cegieł 

pełnych. Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami, tapetami. Wykończenie 

ścian płytkami ceramicznymi zastosowano w łazience oraz w kuchni w pasie nadblatowym 

• Sufit 

Wysokość pomieszczenia - poziom sufitu ok. 2,75 (zależnie od rodzaju i warstw posadzki) Sufity 

tynkowane i wykończone farbami akrylowymi. W łazience zastosowano sufit podwieszony. 

• Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wejściowe do lokalu - jednoskrzydłowe, pełne drewniane – w kolorze brązowym zaopatrzone 

w 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi wewnątrzlokalowe: 

Do pokojów – drzwi rozwieralne  

Do łazienki, spiżarki: są drewniane – pełne, bez otworów nawiewnych o wymaganej powierzchni 

0,022m2. 

Do kuchni i pokoju dziennego – otwory bez skrzydeł 

• Stolarka okienna 

W pokojach okna PCV, cztero i trójskrzydłowe ze skrzydłami rozwieralnymi. Skrzydła pojedyncze 

z wkładami zespolonymi dwuszybowymi z aluminiową ramką dystansową.  

Należy potwierdzić czy okna spełniają aktualne warunki cieplne wymagane rozporządzeniem. 
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• Instalacja elektryczna: 

Skrzynki bezpiecznikowe i tablice rozdzielczo - pomiarowe znajdują się w korytarzu w budynku, 

Mieszkanie posiada instalację oświetleniową i gniazd wtykowych przeznaczoną do wymiany. 

• Instalacja wod - kan: 

Armatura: W łazience zainstalowane są: wanna, umywalka, toaleta ze zbiornikiem spłukującym 

ceramicznym we wnęce, zasobnik cwu. 

W kuchni zastano podejście instalacji wod – kan pod zlewozmywak, kuchenka węglowa z wężownicą 

Doprowadzenie wody odbywa się z pionu w łazience. Wodomierz znajduje się w łazience, 

w centralnej części ściany naprzeciw drzwi obok pionu kanalizacji na wys. ok. 140cm. 

Rurociągi doprowadzające wodę stalowe. 

Ciepła woda przygotowana poprzez wężownicę w kuchence węglowej co (w kuchni) i w zasobniku 

cwu. 

• Instalacja ogrzewania: 

Ciepło do mieszkania doprowadzane jest z sieci miejskiej. Instalacja co wodna rozprowadzona za 

pomocą stalowych pionów co w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i kuchni. Odbiornikami ciepła 

w mieszkaniu są grzejniki żeberkowe montowane pod oknem. 

• Przewody kominowe: 

Kuchnia: 

- kratka wentylacyjna pod sufitem na przewodzie kominowym murowanym z odprowadzeniem ponad 

dach (lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

Łazienka: 

- kratka wentylacyjna pod sufitem na przewodzie kominowym murowanym z odprowadzeniem ponad 

dach (lokalizację pokazano w dok. fotograficznej) 

Spiżarka 

- brak wentylacji 

 

Mieszkanie M5 – II piętro 

Mieszkanie jest podzielone na dwie części z przejściem przez komunikację ogólną do łazienki. Należy 

wydzielić pełnowartościowe mieszkania na II piętrze 

• Posadzki 

W pokoju dziennym i kuchni posadzkę stanowią płyty drewnopodobne a podłoga łazienki jest 

wykończona płytkami ceramicznymi 

• Ściany 

Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem układanym bezpośrednio na murowane ściany z cegieł 

pełnych. Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami emulsyjnymi, 

kredowymi bądź tapetami. Wykończenie ścian płytkami ceramicznymi zastosowano w łazience na 

pełną wysokość (do sufitu podwieszonego) 

• Sufit 

Wysokość pomieszczenia - poziom sufitu ok. 2,75 (zależnie od rodzaju i warstw posadzki) Sufity 

tynkowane i wykończone farbami akrylowymi. W łazience zastosowano sufit podwieszony. 
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• Stolarka drzwiowa: 

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

zaopatrzone w 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi do łazienki (z komunikacji ogólnej) - są drewniane – pełne, bez otworów nawiewnych 

o wymaganej powierzchni 0,022m2. 

Drzwi wewnątrzlokalowe: 

Brak 

• Stolarka okienna 

W pomieszczeniach pokoju dziennego i kuchni istniejące okna skrzynkowe, podwójne drewniane 

w kolorze brązowym, dwuskrzydłowe ze skrzydłami rozwieralnymi. 

W pokojach występuje standardowa wysokość parapetu zapewniająca odpowiednie bezpieczeństwo 

użytkowania. 

W łazience okna PCV, jednoskrzydłowe ze skrzydłem rozwieralnym. Skrzydła pojedyncze z wkładami 

zespolonymi dwuszybowymi z aluminiową ramką dystansową.  

Należy potwierdzić czy okna spełniają aktualne warunki cieplne wymagane rozporządzeniem. 

• Instalacja elektryczna: 

Skrzynki bezpiecznikowe i tablice rozdzielczo - pomiarowe znajdują się w korytarzu w budynku, 

Mieszkanie posiada instalację oświetleniową i gniazd wtykowych przeznaczoną do wymiany. 

• Instalacja wod - kan: 

Armatura. W łazience zainstalowane są: natrysk 70x70cm, umywalka wpuszczana w blat z płytek 

ceramicznych, toaleta ze zbiornikiem spłukującym w zabudowie, podejście pod pralkę. 

W kuchni zastano podejście instalacji wod – kan pod zlewozmywak, 

Doprowadzenie wody odbywa się z pionu w łazience. Wodomierz znajduje się w łazience, pod 

blatem. 

Rurociągi doprowadzające wodę stalowe. 

• Instalacja ogrzewania: 

Ciepło do mieszkania doprowadzane jest z sieci miejskiej. Instalacja co wodna rozprowadzona za 

pomocą stalowych pionów co w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i kuchni. Odbiornikami ciepła 

w mieszkaniu są grzejniki żeberkowe montowane pod oknami, w łazience grzejnik drabinkowy. 

• Przewody kominowe: 

Kuchnia: 

- brak wentylacji 

Łazienka: 

- kratka wentylacyjna w suficie podwieszonym 

 

Mieszkanie M6 – II piętro 

• Posadzki 

W pokojach posadzkę stanowią płyty drewniane, wykładziny i płytki ceramiczne.  

• Ściany 
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Ściany wewnętrzne pokryte zostały tynkiem układanym bezpośrednio na murowane ściany z cegieł 

pełnych. Ściany w poszczególnych pomieszczeniach są wykończone farbami. Wykończenie ścian 

płytkami ceramicznymi zastosowano w łazience oraz w kuchni w pasie nadblatowym 

• Sufit 

Wysokość pomieszczenia - poziom sufitu ok. 2,75 (zależnie od rodzaju i warstw posadzki) Sufity 

tynkowane i wykończone farbami akrylowymi. W łazience zastosowano sufit podwieszony. 

• Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wejściowe do lokalu - jednoskrzydłowe, płycinowe drewniane – w kolorze drewna zaopatrzone 

w 2 niezależne zamki z wkładką patentową. 

Drzwi wewnątrzlokalowe: 

Do pokojów – drzwi rozwieralne  

Do łazienki: są drewniane – pełne, bez otworów nawiewnych o wymaganej powierzchni 0,022m2. 

Do kuchni i pokoju dziennego – otwory bez skrzydeł 

• Stolarka okienna 

W pokojach okna PCV, cztero i dwuskrzydłowe ze skrzydłami rozwieralnymi. Skrzydła pojedyncze 

z wkładami zespolonymi dwuszybowymi z aluminiową ramką dystansową.  

Należy potwierdzić czy okna spełniają aktualne warunki cieplne wymagane rozporządzeniem. 

• Instalacja elektryczna: 

Skrzynki bezpiecznikowe i tablice rozdzielczo - pomiarowe znajdują się w korytarzu w budynku, 

Mieszkanie posiada instalację oświetleniową i gniazd wtykowych przeznaczoną do wymiany. 

• Instalacja wod - kan: 

Armatura: W łazience zainstalowane są: wanna, umywalka, toaleta ze zbiornikiem spłukującym 

ceramicznym. 

W kuchni zastano podejście instalacji wod – kan pod zlewozmywak. 

Doprowadzenie wody odbywa się z pionu w łazience. 

• Instalacja ogrzewania: 

Ciepło do mieszkania doprowadzane jest z sieci miejskiej. Instalacja co wodna rozprowadzona za 

pomocą stalowych pionów co w każdym pomieszczeniu mieszkalnym i kuchni. Odbiornikami ciepła 

w mieszkaniu są grzejniki żeberkowe montowane pod oknem, w łazience grzejnik drabinkowy. 

• Przewody kominowe: 

Kuchnia: 

- brak wentylacji 

Łazienka: 

- brak wentylacji 

3 Warunki gruntowo - wodne. 

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

4.1 Rozbiórki 

W projekcie przewidziano rozbiórki murowanych ścianek działowych, zaplanowano również 

poszerzenia otworów drzwiowych oraz wykucie otworów drzwiowych w nowych lokalizacjach. 

Wykucia te należy wykonać po uprzednim osadzeniu nadproży zgodnie z dokumentacją rysunkową 

A/01, A/02 – wyburzenia, zamurowania. 

Zaprojektowano rozbiórkę sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy znajdujących się w 

łazienkach, a także 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. Konieczne jest również usunięcie okładzin ściennych- tapet oraz 

sufitowych – np.:kasetony. 

Uwaga:  Demontaż ścian działowych można wykonać, tylko po dokonaniu odkrywki sprawdzającej 

ewentualne funkcje nośne tej ściany. Przed przeprowadzeniem robót należy dokonać odpowiednich 

zabezpieczeń (m. in. stemplowania). W przypadku wątpliwości dot. właściwości konstrukcyjnych 

należy wstrzymać prace i zawiadomić projektanta w celu zaplanowania odpowiednich rozwiązań. 

W ramach demontażu i rozbiórek planuje się demontaż wszelkiej armatury łazienkowej. Szczegóły 

dotyczące demontażu instalacji zawarte są w odrębnym opracowaniu. 

4.1.1 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 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, pracownicy powinni zostać zapoznani  

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

stanowisku.  

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 

obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 

stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.  

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podcinanie jest zabronione.   

• 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. 
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• W  przypadku  zauważenia  jakichkolwiek  rozbieżności  pomiędzy danymi przyjętymi w 

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

 autora projektu. 

4.1.2 Technologia i organizacja robót rozbiórkowych  

- rozbiórka ścian działowych 

Przewiduje się wyłącznie rozbiórkę ręczną, którą wykonuje się kilofami oraz ręcznymi urządzeniami 

mechanicznymi. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a cegły usuwa na ziemię. Ściany rozbiera się 

kondygnacjami do poziomu stropu (poprzez ręczne wykuwanie i transportowanie za pomocą rynien 

zsypowych na poziom terenu). Przyjęto, że  materiały z rozbiórki nie będą się nadawać do dalszego 

wykorzystania. Gruz oraz złom należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 o 

odpadach (Dz.U. Nr 62/01 poz. 628). Szczegółowe rozliczenie ilości gruzu i złomu z rozbiórki 

zostanie przeprowadzone po zakończeniu robót rozbiórkowych. 

- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

Stolarkę okienną należy rozbierać osobno demontując najpierw skrzydła, a następnie ościeżnice. 

 

4.2 Roboty murowe 

W ramach robót murowych przewiduje się zamurowanie kilku dotychczasowych otworów drzwiowych, 

oraz niektórych otworów w ścianach zewnętrznych służących dotychczas celom wentylacji 

i odprowadzenia spalin. Zamurowania należy wykonywać przy użyciu cegły pełnej na zaprawie 

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

4.3  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 zestawienia i szczegółów 

zawartych na rysunkach. 

4.4 Kominy murowane 

Przewody wentylacyjne murowane (4 przewody) zaprojektowano z lekkich systemowych pustaków 

betonowych o wym. 68,0x25,0x33,0 lub innego o parametrach nie gorszych. Przekrój kanału 

wentylacyjnego - 12,0x17,0cm. Przewody wykonać z pustaków kominowych nie wymagających 

obmurowywania. 

a) Technologia wykonania przewodów wentylacyjnych m urowanych 

Murowanie pionów kominowych 

Pustaki wentylacyjne należy łączyć zaprawą cementową lub cementowo-wapienną marki M5. 

Grubość spoiny powinna wynosić ok. 1,0cm. Należy zwracać szczególną uwagę aby 

zaprawa nie dostawała się do wnętrza pustaka. Pion wentylacyjny murowany jest 

prowadzony od pomieszczenia łazienki M3/1,02 na I piętrze (początek pod stropem – ok. 



Projekt architektoniczno – budowlany                                                                                                                  Opis techniczny 

Remont mieszkań przy ul. Sportowej 115/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rybniku 
44-273 Rybnik, ul. Sportowa 115 
dz. nr 375/7, obręb: 0065 Niewiadom Górny 

Rybnik, 2018 r 
 

17. 
 

40cm – na płycie wspornikowej) poprzez łazienkę na II piętrze M6/2,07, poddasze 

i wyprowadzony ponad dach. 

Przewiduje się podłączenie przewodów wentylacyjnych do pomieszczeń: 

• M3/1,02 – łazienka – na I piętrze 

• M3/1,03 – kuchnia - na I piętrze 

• M6/2,03 – łazienka – na II piętrze 

• M6/2,07 – kuchnia - na II piętrze 

Przejście pionu kominowego przez strop drewniany 

Wykonując przejście przewodu przez strop na belkach drewnianych należy wykonać otwór 

w stropie większy od zewnętrznych wymiarów pustaka o ok. 7,0cm. ścianki pustaka należy 

obłożyć płytami o odporności ogniowej grubości 2x10mm. Przestrzeń dylatacyjną szerokości 

5,0cm należy wypełnić wełną mineralną. W razie wystąpienia kolizji wznoszonego pionu 

kominowego z belkami stropu należy wykonać wymian belek stropowych. Dokładne wytyczne 

postępowania będą możliwe do opracowania po wykonaniu odkrywek w miejscach 

projektowanych kominów, rozpoznaniu układu belek stropowych oraz sprawdzeniu ich 

wymiarów. 

Przejście pionu kominowego przez więźbę drewnianą 

W przypadku wystąpienia kolizji pionu kominowego z elementami drewnianymi więźby 

dachowej należy zastosować wymian krokwi. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu 

z projektantem celem opracowania niezbędnej dodatkowej dokumentacji rysunkowej. 

Dokładne wytyczne postępowania będą możliwe do opracowania po wykonaniu odkrywek 

w miejscach projektowanych kominów, rozpoznaniu układu krokwi oraz sprawdzeniu ich 

wymiarów. 

Przewody spalinowe i dymowe wymagają odizolowania od elementów drewnianych 

podwójnymi płytami o odporności ogniowej i grubości 2x10mm.  

Wykończenie pionów kominowych ponad dachem 

Kominy z przewodami spalinowymi oraz dymowymi należy wyprowadzić ponad połać 

dachową na wysokość określoną w części rysunkowej. Ponad dachem otynkować. Komin 

zakończyć czapą systemową. Kształt korony komina powinien być dostosowany do 

istniejących kominów. W miejscu przejścia pionu kominowego przez dach należy wykonać 

izolację i uszczelnienie z taśmy dekarskiej oraz obróbkę blacharską z blachy stalowej 

cynkowanej gr. 0,6 mm . Mocowanie obróbki uszczelnić silikonem dekarskim. 

Osadzenie komina 

Komin należy osadzić wspornikowo do ściany murowanej za pośrednictwem żelbetowej płyty 

wsporczej o wymiarach poszerzonych o 5cm w stosunku do wym. pustaka. 

4.5 Kominy z rur stalowych ocieplonych 

Przewody przeznaczone do wentylacji: 

Zaprojektowano 2 przewody wentylacyjne obsługujące następujące pomieszczenia na II piętrze: 

1. M5/2,01 kuchnia 

2. M5/2,04 łazienka 
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Charakterystyka wymiarowa i materiałowa  

Przewody wentylacyjne zaprojektowano jako rury stalowe kwasoodporne izolowane 

o średnicy wewnętrznej ø150. Przewody składają się z wewnętrznego wkładu kominowego 

i płaszcza zewnętrznego oraz izolacji z wełny mineralnej gr. 30mm. Ciężar przewodów 

wynoszą ok. 11,5 kg na 1 m wysokości komina. 

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu kominowego pod warunkiem wykazania, iż 

posiada on parametry użytkowe równe lub lepsze od zastosowanego w projekcie. 

Lokalizacja przewodów  

Przewody zostały zlokalizowane wg dokumentacji rysunkowej w pobliżu ścian. 

Technologia wykonania oraz montażu przewodów wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu podaną przez 

producenta systemu kominowego. Projektowane przewody będą opierane na płycie 

wsporczej. W trakcie montażu przewodów poszczególne elementy należy spinać zaciskiem 

montażowym. Montowany komin należy mocować do ściany przy pomocy obejm 

rozmieszczonych w odległości około 2 m. Wylot przewodu zakończony ustnikiem na który 

należy zamontować daszek kominowy. Przejścia przez stropy i dach (w zbliżeniu 

z elementami palnymi konstrukcji) zabezpieczyć wełną mineralną o grubości zgodnej 

z instrukcją systemu kominowego, min 5cm. Należy dobrać system kominowy który pozwala 

na pełną ochronę przeciwpożarową w sąsiedztwie z elementami drewnianymi, 

w szczególności konstrukcyjnymi. 

Wyloty przewodów kominowych  

Wyloty przewodów kominowych w stosunku do połaci dachu należy sytuować zgodnie 

z obowiązującymi Polskimi Normami. 

4.6 Kominy istniej ące: 

Zaplanowano odłączenie kuchenek węglowych z istniejących przewodów dymowych 

w mieszkaniach M1, M2, M4 i wykorzystanie kanałów na przewody wentylacyjne dla 

pomieszczeń jak na rys. proj. remontu. Przewody wymagają oczyszczenia i stosownej kontroli 

kominiarskiej. Otwór po podłączeniach wymaga zamurowania i wykończenia tynkiem oraz 

wymagane jest  wywiercenie otworów nowych podłączeń. 

4.7 Ściany działowe 

Wykonanie ścianek działowych lekkich – z płyt gk na stelażu z wypełnieniem akustycznym z wełny 

mineralnej. 

4.7.1 Lekkie ściany działowe - w ramach jednego mieszkania -10cm 

• płyta gipsowo - kartonowa wzmocniona gr. 12,5mm 

• płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm 

• konstrukcja z profili UW-CW 50x0,6 mm 

• Wypełnienie wełną mineralną gr. 50mm o gęstości min 10 kg/m3 

• płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm 

• płyta gipsowo - kartonowa wzmocniona gr. 12,5mm 
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4.7.2 Lekkie ściany działowe - łazienki: - 10cm 

• płytki ceramiczne na kleju 

• płyta gipsowo - kartonowa wzmocniona wodoodporna gr. 12,5mm 

• płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm 

• konstrukcja z profili UW-CW 50x0,6 mm 

• Wypełnienie wełną mineralną gr. 50mm o gęstości min 10 kg/m3 

• płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5mm 

• płyta gipsowo - kartonowa wzmocniona  gr. 12,5mm 

 

4.7.3 Lekkie ściany działowe - mi ędzymieszkaniowe - EI 120 - 15cm 
Wymagana min. izolacyjność akustyczna 50dB (wg normy PN-B-02151-3:1999) 

• płyty gipsowo - kartonowe dźwiękoizolacyjne gr. 2x12,5mm 

• płyta gipsowo - kartonowa ogniochronna gr. 12,5mm 

• konstrukcja z profili UW-CW 100x0,6 mm - profil dźwiękoizolacyjny 

• Wypełnienie wełną mineralną gr. 100mm  o gęstości min 10 kg/m3 

• płyta gipsowo - kartonowa ogniochronna gr. 12,5mm 

• płyty gipsowo - kartonowe dźwiękoizolacyjne gr. 12,5mm 

4.8 Wykończenie wn ętrz 

W projekcie przyjęto usunięcie warstw wykończeniowych, tj. stolarki budowlanej, skucie tynków 

głuchych (przyjęto 10%), rozebranie podłóg w mieszkaniu do warstw wylewki, usunięcie okładzin 

ściennych- tapet, sufitowych – sufity podwieszone. 

4.8.1 Stolarka okienna oraz drzwiowa 
b) Stolarka okienna  

Wymiana stolarki okiennej wg osobnego opracowania projektowego. W oknach należy przewidzieć 

nawiewniki okienne w każdym pomieszczeniu. 

c) drzwi 

W ramach projektu przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej w mieszkaniach oraz 

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

otwory zachodzi konieczność poszerzenia otworów drzwiowych i wykonanie nowych nadproży.  

− 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 
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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/06 – zestawienie stolarki). 

UWAGA!!  

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej obowiązkiem wykonawcy jest dokonać pomiarów 

rzeczywistych wszystkich otworów na budowie.  

4.8.2 Wykończenie ścian i sufitów 

− tynki wewnętrzne i malowanie  

Ściany wewnętrzne murowane oraz sufity pomieszczeń należy wykończyć tynkiem cementowo-

wapiennym zatartym na gładko (10% do skucia i uzupełnienia). 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.  

4.8.3 Wykończenie podłóg 

− 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 – R10. 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.  
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4.9 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 

− Armatura  

Przewiduje się wymianę całej armatury czerpanej instalacji wodociągowej tj. miskę ustępową, 

umywalkę, brodzik natryskowy, zlew (z szafką). Projektuje się nową kuchenkę gazową. 

− Montaż domofonu 

5 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 TL1 znajdującej się w zestaeiw tablic licznikowych TL1-3 znajdujących

się  na  klatce  schodowej.  Z  tablicy  TL1 do tablicy  mieszkaniowej  TM 1  do   zostanie

wyprowadzony przewód YDYżo 5 x 4.  Przewód YDYżo 5 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 zestawie tablic

licznikowych TL1-3

 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 1,5 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.

Dla  zasilania  sprzętu  informatycznego  przewidziano  obwód  nr  9  który  należy

zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowo-różnicowo prądowym o wielkości B16/0.03 A

i charakterystyce A . Obwód zabezpieczyć gniazdkiem typi ,,DATA”
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1.5. Tablice rozdzielcze.

Dla rozdziału energii  elektrycznej  przewidziano tablice podtynowe dostosowane dla

montażu modułowego osprzętu rozdzielczego. 

1.6. Ochrona przeciwprzepięciowa.

Dla  ochrony  przeciwprzepięciowej  w  tablicy  mieszkaniowej  zostanązainstalowane

ochronniki przeciprzepięciowe

1.7. Ochrona przed rażeniem prądem elektrycznym

Jako ochronę przed rażeniem prądem elektrycznym przewidziano szybkie wyłączenie

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 10.00 0.4 4.0
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 Kuchnia elektryczna 12.00 0.6 7.2
6 Podgrzewacz wody 1.50 0.6 0.9

Suma: 13.2

       2.2.   Dob  ór głównego kabla zasilającego i zabezpieczenia

Prąd obliczeniowy:   [A]                       I = 13200/1.73 * 400 = 19.08 A

Dobrano przewód zasilający YdYżo 5x4 mm2 o trwałej obciążalności 32 A zabezpieczając 

go wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 25 A

4



 2.3.   S  prawdzenie spadku napięcia

     du= 100 * 13200 * 20/400 * 400 * 4 = 0.74% < 4%

 2.4.   S  prawdzenie kabla ze względu na zabezpieczenie

Wartość długotrwałego prądu obciążenia dla zastosowanego kabla w warunkach ułożenia 

pod tynkiem:

Idd’ = 32 A

25 * 1,6 < 1,45 * 32 

40 < 46.4 - 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. M1

3.1.  Osprzęt.
 
    1.  Wyłącznik  p.t. świecznikowy 16A; 250V szt.  4
    2.  Wyłącznik schodowy 16A; 250V szt.  2 
    3.  Wyłącznik p.t.świecznikowy
         +jednobiegunowy w ramce podwójnej 16A; 250V IP44 szt.  1
    4.  Przycisk dzwonek 16A; 250V szt.  1
    5.  Gniazdko p.t. pojedyńcze 16A; 250V IP44 szt.  2
    6.  Gniazdko p.t. podwójne 16A; 250V IP44 szt.  2
    7.  Gniazdko p.t. podwójne 16A; 250V szt.  11
    7.  Gniazdko potrójne 16A; 250V IP44 szt.  1
    8.  Gniazdko potrójne składające się z szt.  2 
         gniazdka pojedynczego szt.  4
         gniazdka pojedynczego ,,DATA” szt.  2
         ramki potrójnej szt.  2

9.  Gniazdko          16 A 400 V IP44             szt.   1                
10.Puszka do przyborów pojedyncza                                                szt.   7
11.Puszka do przyborów podwójna                                                szt.   12       
12.Puszka do przyborów potrójna                      szt.   2
13.Puszka rozgałęźna                             szt.   30
14.Dzwonek          230 V             szt.   1

  3.2. Przewody 
    
     1 .Przewód YDYżo 3 x 1.5 m.  110    
     2. Przewód YDYżo 3 x 2.5 m.  150
     3. Przewód YDYżo 5 x 2.5 m.  10 
     4. Przewód YDYżo 5 x 4 m.  140  
    
 3.3. Tablica rozdielcza TM1 

     1. Obudowa KLV-U-3/42DT szt.     1
     2. Rozłącznik izolacyjny FR 303 40 szt.     1
     3. Lampka sygnalizacyjna L 303 szt.     3
     4. Wyłącznik nadprądowy S 301 B10 TX szt.     2
     5. Wyłącznik nadprądowy S 301 B16 TX szt.     7
     6. Wyłącznik różnicowoprądowy P 304 25 30 -AC TX szt.     2
     7. Wyłącznik różnicowoprądowy P 312 B16 30 -A TX szt.     1
     8.Wyłącznik nadprądowy S 304 C 25 TX szt.     1
     9.Ochronnik p.przepięciowy ONT2-40-4P szt.     1
 
3.4. Tablica rozdielcza TL1-3

      1. Obudowa EC 3L3f 24S kpl.     1
      2. Rozłącznik bezpiecznikowy RB 303 R25 szt.     3
      3. Rozłącznik izolacyjny FR 303 40 szt.     3         
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OPIS   TECHNICZNY 
do projektu budowlanego remontu instalacji wod-kan i c.o. dla remontu 

mieszkań przy ul. Sportowej 115 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 budowlany remontu instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz instalacji c.o. w mieszkaniach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 przy ul. 
Sportowej 115 w Rybniku. 
Istniejące instalacje w mieszkaniach należy zdemontować, należy pozostawić 
istniejące piony kanalizacyjne, wodne oraz grzewcze. 
 

2.Część szczegółowa 
2.1. Instalacja wod-kan 

 
Instalacja wodna 
Źródłem dostawy wody dla poszczególnych mieszkań będą istniejące piony wodne. 
Należy wykonać odgałęzienia lub wykorzystać istniejące oraz zabudować zawory 
odcinające kulowe DN20, wraz z zestawami wodomierzowymi JS-1,0 DN15.  
Zestawy wodomierzowe należy obudować szafkami metalowymi o wym. 
16x20x16cm. 
Instalacja wody ciepłej 
Źródłem ciepłej wody w mieszkaniach będą lokalne podgrzewacze pojemnościowe 
elektryczne OW-80 o poj. 80dm3 z grzałką 1,5kW. Podgrzewacze wyposażyć w  
zawory bezpieczeństwa DN15. 
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 poszczególnych mieszkań nastąpi do 
istniejących pionów sanitarnych. Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC 
kielichowych ø110, ø75 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 istniejących mieszkań będzie istniejąca instalacja grzewcza, 
należy wykorzystać istniejące piony c.o. stalowe. Istniejące grzejniki wraz z 
gałązkami należy zdemontować. 
Parametry istniejące instalacji c.o. 
Instalacja grzewcza wodna, pompowa o parametrach 80/59 – wg informacji dostawy 
ciepła. 
Wykonać nowe podłączenia grzejników od istniejących pionów grzewczych 
stalowych. 
Instalację c.o. wykonać z rur stalowych czarnych, zewnętrznie ocynkowanych, 
łączonych przez zaciskanie z uszczelkami EPDM. 
Gałązki i podejścia do grzejników prowadzić po wierzchu ścian. 
Grzejniki – dobrano grzejniki płytowe stalowe  koloru białego z zasilaniem bocznym 
typu Kompakt oraz dolnym typu KV. 
Grzejniki typu Kompakt należy wyposażyć w zawory termostatyczne DN15 z 
głowicami termostatycznymi na gałązkach zasilających, oraz zawory odcinające 
DN15 na klucz imbusowy na gałązkach powrotnych. 
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.  
 



 5 

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

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 musza posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania. 
 
 
 
         inż. Ł. Łukoszek 
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 INFORMACJA   DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
        NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : 
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową – remont mieszkań przy  
ul. Sportowej 115/1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rybniku  

- Projekt budowlany remontu instalacji wod-kan i c.o. 

 

  
 
 
 
   
 
 
        NAZWA INWESTORA : 

 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
ul. Kościuszki 17 

44-200 Rybnik 

 
 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: 

 
 inż. Łucjan Łukoszek 
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1.Zakres robót obejmuje : 
-    roboty demontażowe – demontaż istniejącej instalacji  c.o., rurarz, grzejniki 
-    roboty demontażowe – demontaż istniejącej instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
-    roboty montażowo – instalacyjne – montaż instalacji c.o. 
-    roboty montażowo – instalacyjne – montaż instalacji wodnej i kanalizacji 
sanitarnej 
-    roboty porządkowe 

 
2. Istniejące obiekty na działce: 

Na działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową, 
istniejące przyłącza wody, energetyczne, kanalizacji sanitarnej, cieplne. 

 
3.Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to :   

- istniejąca inst. sanitarne, elektryczne 
 

4.Zagrożenia występujące w trakcie budowy : 
-     - zagrożenie przy demontażu istniejącej instalacji c.o.,  grzejniki, 

- zagrożenie przy demontażu istniejącej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej 
- zagrożenie transporcie urządzeń i materiałów instalacji grzewczej i wodno-

kanalizacyjnej (armatura, rury, podgrzewacze c.w.u.) 
- zagrożenie przy pracy na wysokości przy montażu kanalizacji sanitarnej 

 
5.Instruktaż i szkolenie pracowników  

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść 
instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót 
budowlano-instalacyjnych i montażowych.  
Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne: 

a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w 
sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty na wysokości, Roboty 
montażowe, Roboty spawalnicze. 

b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn. 
26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) – Prowadzenie 
robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty. 

Każdy pracownik powinien posiadać niezbędny sprzęt ochrony osobistej 
 

6.Środki zapobiegawcze zagrożenia 
 

- zabezpieczenie podczas prac montażowo-instalacyjnych  - użycie rusztowań, 
środków ochrony osobistej 
- zabezpieczenie przy transporcie elementów instalacji – użycie pochylni, 
podnośników, pasów transportowych. 
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……………………………..                                        Rybnik,       styczeń 2018r. 
(imię i nazwisko projektanta)                                                          (miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z 
pozn. zm.)) oświadczam, że projekt budowlany: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową – remont mieszkań 
przy ul. Sportowej 115/1, 2, 3, 4, 5, 6 w Rybniku – Projekt remontu instalacji 
wod-kan i c.o. 

………………………………………………………………………………   
(nazwa inwestycji) 

 
Rybnik, ul. Sportowa 115 

……………………………………………………………………………… 
(adres budowy) 

 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
wykonany dla………………………………………………………………... 

(nazwa inwestora) 
 

44-200 Rybnik ul. Kościuszki 17 
………………………………………………………………………………. 

(adres inwestora) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
        ……………………………… 
                   (podpis projektanta) 
 
 

 
 


