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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

REMONT BUDYNKU WC 

 
I. Opis techniczny  

 

 Dane ewidencyjne : 

 Inwestycja:  REMONT BUDYNU WC   

 Adres:         M. MIEJSCOWOŚĆ SKRZYNKI , GM. STĘSZEW , PLAC PARKOWY 1,  

DZIAŁKI NR 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19 

 Inwestor:     POWIAT POZNAŃSKI , UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ  

 

1. Podstawa opracowania projektu 

 Mapa zasadnicza terenu, 

 Inwentaryzacja obiektu, 

 Ekspertyza techniczna opracowana przez mgr inż. Krzysztofa Kaczmarczyka, 

 Obowiązujące normy i przepisy prawne, 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest remont budynku wc oraz wymiana pokryć dachowych na przylegających do budynku 

wiatach ogrodowych.  

Remont nie zmienia zagospodarowania terenu. 

 
3.   Opis stanu istniejącego 

3.1 Budynek WC 

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, przykryty stropodachem. W 

obiekcie ściany zewnętrzne są murowane, ściany wewnętrzne wykonane z płyty GK gr. 10 cm, sufit podwieszany. Do 

elewacji północno-zachodniej oraz południowo-zachodniej przylegają wiaty ogrodowe. W narożniku obiektu, 

pomiędzy wiatami przybudowany został kominek ogrodowy. Od strony wewnętrznej, w omawianym narożniku 

widoczny jest zaciek na ścianie – skutek przesiąkania wód opadowych. 

Budynek wykorzystywany był jako świetlica z zapleczem sanitarnym przy głównym obiekcie konferencyjno-

szkoleniowym. 

 

3.2. Wiaty ( 2 szt. ) 

Dwie wiaty ogrodowe są przybudowane szczytami do budynku WC w konstrukcji drewnianej ciesielskiej. Wiaty 

pokryte zostały gontem wykonanym z deski boazeryjnej. Wiaty ogrodowe nie posiadają orynnowania.  
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4. Ocena stanu technicznego 

Dla obiektu została opracowana ekspertyza budowlana w której stwierdzono że, stan techniczny konstrukcji nie 

stwarza zagrożeń bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. W ekspertyzie wskazano również elementy budowlane do 

wymiany lub remontu z podaniem technologii naprawy.  

 

5. Prace remontowe 

5.1. Ściany 

5.1.1 prace wstępne: 

a) Należy dokonać rozbiórek ścian działowych wykonanych z płyt g-k , 

b) Usunąć  wykończenie ścian z płytek ceramicznych, 

c) Należy skuć zawilgocone tynki wewnętrzne do wysokości zawilgocenia, 

 

5.1.2. Ściany fundamentowe 

Ściany parteru przy poziomie terenu nie noszą śladów wilgoci która  świadczyłaby o degradacji izolacji fundamentów. 

Dlatego nie przewiduje się prac przy izolacji fundamentów. 

 

5.1.3. Ściany murowane 

W pomieszczeniu magazynowym należy zlikwidować zaciek na ścianie (Fot. Nr 1) – skutek przesiąkania wód 

opadowych powstały z powodu przybudowania kominka ogrodowego od zewnątrz oraz przylegającej do budynku 

wiaty bez orynnowania. 

Należy skuć zawilgocone tynki wewnętrzne do wysokości zawilgocenia, osuszyć mur, zabezpieczyć podkładem 

grzybobójczym oraz wykonać nowe tynki WTA.  

Tynki malować farbami sylikonowymi w kolorze wg aranżacji wnętrz lub wykończyć płytkami ceramicznymi.  

5.1.4. Ściany działowe w suchej zabudowie 

Należy wykonać ściany wg. rozwiązania systemowego lekkiego z poszyciem z płyt g-k 2x12,5mm, płytą do 

wilgotnych pomieszczeń.  

Projektuje się ściany działowe o następujących cechach: 

 proj. ściany działowe gr.15 cm, z dwustronnym poszyciem 2x12,5mm z płyty g-k o izolacyjności akustycznej 

ściany - Rw 64 dB, i odporności ogniowej - EI 30. Ściany projektowane dla pomieszczeń WC. 

Konstrukcję stanowią  profile CW/UW 50 wypełnione wełną mineralną. Wysokość ścian wykonać na pełną 

wysokość kondygnacji.  

Wypełnienie ściany stanowi wełna mineralna wykonana z włókien szklanych/skalnych o grubości 50 mm, gęstości 

60kg/m3. 

Ściany z poszyciem 2x z płyty g-k z możliwością wykonania warstwy wykończeniowej z płytek ceramicznych lub z 

poszyciem 1x z płyty g-k dla ścian z warstwą wykończeniową malarską. 

Konstrukcja ścianek działowych nie może być obciążana w żaden sposób. Wszystkie elementy wyposażenia czy 

wykończenia wnętrza powinny być mocowane niezależnie.  



Gniezno 20 września 2017r.                                                                                             OPIS TECHNICZNY DO    

nr  strony                                                                                                      PROJEKTU WYKONAWCZEGO  
 
 

3 

 

5.2. Sufit 

Sufit kasetonowy z widoczną konstrukcją   

Płyty sufitowe: 

Panele sufitowe wykonane z płyty gipsowo-kartonowej z kwadratową regularną perforacją o grubości 10mm, 

wykończone i pomalowane. Pokryte włókniną akustyczną od spodu. Płyty wyprodukowane w technologii Active’Air 

które zapewniają ciągłe i trwałe usuwanie formaldehydu w pomieszczeniach. Perforacja płyty 9x9mm co zapewnia 

dobre pochłanianie dźwięków. Krawędzie fazowane typu E15. Wymiary 600x600mm.  Wskaźnik pochłaniania 

dźwięku αw = 0,65, DncW = 39dB,  kolor biały .  

Konstrukcja:  

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 15mm. Obciążalność 

kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  

Profil przyścienny:  

Kątownik lub profil schodkowy do płyt gipsowych. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową (wsporczą). Montaż 

należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź poziomicy 

wodnej. 

Następnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. 

Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza się w module co 1200 mm, pamiętając, aby profile – pierwszy i 

ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż 600 mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając przy tym, że 

odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 400 mm. Do mocowania 

wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Następnie pomiędzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicę 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty sufitowe 

wkładamy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 

Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

Uwaga 1.: Zaleca się montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii. 

 

5.3. Obróbki blacharskie i elementy odwodnienia dachu  

5.3.1. Projektuje się nowe orynnowania i rury spustowe wiat ogrodowych z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm kolor RAL 

7043. Rury spustowe w przypadku zmiany kąta spadku należy łączyć przez lutowanie bez użycia kształtek.  
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Woda deszczowa ma zostać zagospodarowana na terenach zielonych 

5.3.2.Obróbki blacharskie, opierzenia z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm kolor RAL 7043, łączonej na zaprawę klejową 

lub na rąbek stojący. Nie dopuszcza się łączenia obróbek blacharskich nitami albo wkrętami w miejscach widocznych 

z poziomu terenu. 

W omawianym budynku należy przeznaczyć istniejące rynny do oczyszczenia oraz w miejscu połączenia dachu z 

murem wykonać obróbkę blacharską z blachy tytan-cynk gr 0,7 mm w kolorze RAL 7043. 

 

5.4. Posadzka na gruncie 

Posadzka na gruncie pozostaje w formie istniejącej. Należy jedynie dokonać rozbiórki istniejących wykończeń 

posadzek na warstwę wykończeniową  płytki gresowe w kolorze dąb cream 22,1x89/147cm gr. 11mm, fuga w 

kolorze gresu. 

 

5.5. Stolarka drzwiowa 

5.9.1. Drzwi wejściowe aluminiowe istniejące w dobrym stanie technicznym wymagają uzupełnień szklenia 

(2x90x100cm).  Uzupełnienia należy wykonać ze szkła bezpiecznego o izolacyjności nie wyższej niż (U=1,0 W/m2K). 

5.9.2. Drzwi wewnętrzne  z okleiną laminowaną w kolorze ciemny orzech, skrzydło w systemie przylgowym, 

ościeżnica regulowana. 

W drzwiach montować wkładki patentowe lub blokady łazienkowe. 

 

5.6.Wykończenia ścian wewnętrznych budynku.  

5.11.1.Tynki WTA w miejscu skucia w pomieszczeniu magazynowym, malować farbami sylikatowymi na kolor RAL 

9001 według aranżacji wnętrz. 

5.11.2. W pomieszczeniach WC oraz w pomieszczeniu magazynowym na ścianie ze zlewem, warstwę 

wykończeniową stanowią płytki ceramiczne w kolorze białym do wysokości 82m, powyżej białe z wzorem czarnym, o 

rozmiarze 20x50cm gr. 9mm, płytki układane na pełną wysokość łazienki, układane na ścianę zabezpieczoną folią w 

płynie lub podwójną płytę g-k.  

 

5.7. Elewacja 

Malowanie elewacji budynku wc należy poprzedzić zmyciem całości wodą pod ciśnieniem z dodatkiem roztworu do 

zmywania elewacji preparatem na bazie nisko pieniących substancji powierzchniowo-czynnych, co odsłoni miejsca 

słabe zwietrzałe i wymagające napraw. Drobne spękania powierzchniowe wypełnić podkładem gruntującym z 

włóknami do wypełniania rys.  

 

Malowanie elewacji  

Biorąc pod uwagę istniejące przemalowania obiektu farbami prawdopodobnie silikonowymi oraz ze względu na 

położenie obiektu, (sporą ilość zagrzybień, glonów i zieleni wokół) zaleca się malować całość elewacji farbą o 
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wysokiej paroprzepuszczalności, o wzmocnionej odporności na porastanie mikroflory, farbą opartą na spoiwie 

silikonowym w kolorze zbliżonym do istniejącego.  

 

5.8. Remont pokrycia dachowego oraz elementów drewnianych wiat ogrodowych ( 2 szt. ) 

W okresie suchym przeprowadzić impregnację konstrukcji drewnianej, poprzez przemalowanie lakierem 

ogniochronnym. Należy wymienić pokrycie dachów z gontów na wiatach na nowy gont drewniany świerkowy gr. 27 

mm zaimpregnowany fabrycznie. Należy również wykonać orynnowanie daszków wiat z blachy tytan-cynk RAL 7043. 

Elementy drewniane wiat ogrodowych pomalować na kolor TEAK. 

 

6. Dane liczbowe 

 Liczba kondygnacji - 1 

 Powierzchnia zabudowy – 43,44 m2 

 Powierzchnia użytkowa – 29,51 m2 

 kubatura brutto – 128,70 m3 

 wysokość budynku – 3,55 m  

 wysokość wiat – 3,10 m  

 

7. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot. Nr 1 Miejsce porażone grzybem 
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Fot. Nr 2 Widok budynku WC z przylegającymi wiatami ogrodowymi 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nr 3 Widok budynku WC z kominkiem 

 

Opracowała: 
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płyt. ścienna - dekor kol, b/cz, 200x500 / 9mm
płyt. ścienna - kolor biały 200x500 / 9mm
farba krzemianowa RAL 9001

płyt. podłogowa kol. dąb cream,
221x890/11mm 147x890/11mm
płyt. podłogowa kol. dąb cream,
221x890/11mm 147x890/11mm
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Wymiana sufitu wewnętrznego Istniejące rynny do oczyszczenia

+3,10

±0,00

+3,55

-0,05
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P

D
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1. ISTNIEJĄCE WARSTWY DACHU

       2.   SUFIT PODWIESZNY MODUŁOWY 60X60 CM PŁYTA 10MM

      1.   ISTNIEJĄCE PŁYTKI CERAMICZNE

      2.   ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI

D1

1. GONT DREWNIANY ŚWIERKOWY GR. 27 MM

2. WIATROIZOLACJA

3. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA -

      IMPREGNACJA LAKIEREM OGNIOCHRONNYM

D1
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±0,00
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Istniejąca stolarka okienna, drzwiowa

Kolor elementów drewnianych wiat - ciepły odcień
brązu -Teak

Rury spustowe, opierzenia rynny, opierzenia detali, obróbki
blacharske - cynkowo tytanowe RAL 7043

Kolor biały wapienny
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drzwi płycinowe
fornirowane

wybarwione na
kolor wg aranżacji wnętrz

drzwi płycinowe
z kratką wentylacyjną

fornirowane
wybarwione na

kolor wg aranżacji wnętrz

strych

drzwi płycinowe
z kratką wentylacyjną

fornirowane
wybarwione na

kolor wg aranżacji wnętrz

2

UWAGA !
BUDYNEK JEST OBIEKTEM ISTNIEJĄCYM, OSTATECZNE SZEROKOŚCI I
WYSOKOŚCI DRZWI I OKIEN NALEŻY PRZYJĄĆ NA PODSTAWIE WYMIARÓW
OTWORÓW ZMIERZONYCH NA BUDOWIE.
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PŁYTKA ŚCIENNA - kolor biały
200x500 / 9mm

TEKSTURY PŁYTEK

PŁYTKA PODŁOGOWA (gresowa) - kolor dąb cream
221x890 / 11mm
147x890 / 11mm

PŁYTKA ŚCIENNA - dekor kolor biały/czarny
200x500 / 9mm

LUSTRO WKLEJANE DO ŚCIANY 820x1010 mm

PISUAR CERAMICZNY

UMYWALKA CERAMICZNA
ŚCIENNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SEDES KOMPAKTOWY CERAMICZNY

LUSTRO WKLEJANE DO ŚCIANY 820x1010 mm

LUSTRO WKLEJANE DO ŚCIANY 820x1010 mm

SEDES KOMPAKTOWY CERAMICZNY



                                                                                                                   
 
SPECYFIKACJA 
 
ELEMENTY UŻYTE W ARANŻACJI BUDYNEK 4 
 
„Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego” 
LP. NAZWA ELEMENT NR 

POMIESZCZENIA 
OPIS 

0.01  ELEMENTY WBUDOWANE 
 

1. Umywalka 
ceramiczna z misą 
prostokątną 

 

0.03, 0.06,  Wymiary :  
Długość: 500 mm 
Szerokość: 460 mm 
Wysokość: 140 mm 

2. Umywalka 
ceramiczna ścienna 
dla osób 
niepełnosprawnych 

 
 

0.07 Wymiary: 
Długość:  640 mm 
Szerokość:  550 mm 
Wysokość: 165 mm 

3. Kompakt wc 
ceramiczny 

 

0.04, 0.05, 0.07 
 

Wymiary: 
Długość:  640 mm 
Szerokość: 364 mm 
Wysokość: 835 mm 

4. Pisuar bez pokrywy 
– odpływ z tyłu 

 

0.03 Wymiary: 
Długość:  310 mm 
Szerokość:  280 mm 
Wysokość:  490 mm 

 Poręcz ścienna , 
łukowa, uchylna 

 
 

0.07 Poręcz uchylna :600 mm  
Wykończenie: Stal 
nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. 
Mocowana na płytce  100 
x 245 x 13,5 mm w kolorze 
antracytowym RAL7043 z 
otworami dla 6 śrub 
montażowych. Element 
zasłaniający śruby 
montażowe w kolorze 
chrom.  

 
Opracowała: 



OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE  
  

 

INWESTOR:  POWIAT POZNAŃSKI  

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ  

NAZWA INWESTYCJI:  REMONT BUDYNKU Z POKOJEM GOSCINNYM I WC  

  

ADRES BUDOWY:  M. SKRZYNKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1   

DZIAŁKI 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 

130/19  

Obręb: Skrzynki 302114_5.0012   

Jedn. Ewid.:  Stęszew - obszar wiejski 302114_5  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

1. Podstawa opracowania  

Niniejsze opracowanie wykonane jest w oparciu o:  

• Zlecenie Inwestora  

• Przepisy budowlane  

• Podkłady architektoniczne  

• Wizję lokalną i inwentaryzację  

• Program Funkcjonalno-Użytkowy  

• Uzgodnienia z Inwestorem  

2. Cel i zakres opracowania  

Celem przedstawionego opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych do projektu Remont 

budynku z pokojem gościnnym i WC.  

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:  

• Instalację wody zimnej  

• Instalację wody ciepłej użytkowej  

 

3. Opis przyjętych rozwiązań  

3.1. Instalacja wody zimnej  

Zaopatrzenie w wodę budynku realizowane będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego.  

3.2. Instalacja wody ciepłej użytkowej  

Woda ciepła przygotowywana będzie poprzez elektryczne przepływowe ogrzewacze wody. Woda 

dostarczana do instalacji powinna mieć temperaturę 30– 60oC.  

3.3. Wykonanie instalacji wodnych  

Instalację wody zimnej oraz ciepłej użytkowej zaprojektowano w oparciu o system z rur warstwowych 

rury PE-Xc/AL/PE (z płaszczem Al. zgrzewanym doczołowo).Wszystkie przejścia przewodów przez 

przegrody budowlane powinny być wykonane w tulejach ochronnych. Podczas montowania 

rurociągów zachować zasady samokompensacji przewodów oraz właściwego montażu uchwytów 

stałych i przesuwnych. Główne rurociągi rozprowadzające wodę do odbiorników w poszczególnych 

pomieszczeniach prowadzić w posadzkach. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 

budynku za pomocą podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). 

Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru 

odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma 

zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. System podparć i zawieszeń np. firmy HILTI lub 

równoważny. Podejścia do armatury wykonać w bruzdach ściennych pod tynkiem. Dla ułatwienia 

montażu zaleca się stosowanie uchwytów mocujących (obejm pojedynczych lub podwójnych). 

Izolacja termiczna winna być wykonana nie tylko dla przewodów z ciepłą wodą, lecz również w celu 

ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej (szczególnie w przypadku prowadzenia 

przewodów w strefie sufitu podwieszonego). Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. Rury w bruzdach ściennych należy prowadzić w rurach 

osłonowych Peschla, dzięki czemu przewody rozprężają się w nich, wypełniając przestrzeń rury 

osłonowej.  

Długich podejść do odbiorników nie prowadzić w linii prostej - należy przestrzegać zasady 

kompensacji wydłużeń (wykorzystywać samokompensację) oraz właściwego mocowania przewodów 



w uchwytach stałych i przesuwnych. Punkty stałe należy wykonać co 3 m, jeśli przewód jest 

prowadzony jako pion lub w bruździe ściennej. Prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy 

tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy zaprawy przykrywająca rurę nie była mniejsza 

niż 3 cm. Bruzdę należy za zbroić siatką Rabitza.  

Bezpośrednio po zakończeniu montażu należy przeprowadzić próbę szczelności i ciśnienia na zimno 

i gorąco zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  

Rurociągi prowadzić w miarę możliwości razem z przewodami ogrzewania, we wspólnej izolacji. Po 

zakończeniu montażu instalacji sanitarnej a przed zakryciem instalacji w bruzdach ściennych lub 

innych niedostępnych miejscach, należy wykonać próbę szczelności. Przedtem jednak należy ją 

wypłukać, usuwając wszelkie pozostałości stałe. Można zastosować specjalne pompy płuczące, które 

mieszaniną wody i powietrza, działając w dwóch kierunkach, intensywnie usuwają przemieszczające 

się wewnątrz instalacji cząstki stałe. Po wypłukaniu instalacji, należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę taką można wykonać zimną wodą lub bezolejowym 

powietrzem zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych wydanych przez 

COBRTIINSTAL (07-2003).  

Jako armaturę zastosować elementy białego montażu oraz baterie wg zaleceń inwestora. 

Podłączenie urządzeń ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i być na tyle elastyczne aby z 

jednej strony dylatacje nie wywoływały pęknięć ceramiki, z drugiej aby możliwa była wymiana 

urządzenia, gdyby wystąpiła taka potrzeba. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ciepłej 

powinny mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania z wyżej wymienionym przeznaczeniem. 

Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych 

instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. Przewody instalacji wodociągowej 

należy układać ze spadkami, tak aby zapewnić możliwość odwodnienia instalacji i odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punkty czerpalne.  

Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z armaturą pokazana została w części rysunkowej. 

Wszystkie odejścia wody użytkowej należy zaopatrzyć w zawory odcinające. Zapewnia to sprawne 

usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie.  

Należy także zapewnić możliwość odcięcia poszczególnych poziomów budynku poprzez 

zamontowanie zaworów odcinających.  

  

3.4.  Próby szczelności instalacji wodnych  

Próby szczelności na odcinkach oraz na całości instalacji należy przeprowadzić pod ciśnieniem 

równym 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 1 MPa. Ciśnienie powinno utrzymywać się przez 

4 godziny. W tym czasie zamontowany manometr nie powinien pokazywać spadku ciśnienia.  

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Odpływy z urządzeń zlokalizowanych w pomieszczeniach łazienek, oraz innych pomieszczeń będą 

odprowadzane instalacją kanalizacyjną do istniejącego zbiornika bezodpływowego.  

Instalację kanalizacji wewnętrznej wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN- 

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne układać 

kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody prowadzić przez pomieszczenia 

o temperaturze powyżej 0oC. Przewodów kanalizacyjnych nie prowadzić nad przewodami zimnej i 

ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 

odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1 m mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 



Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 

spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45oC. Przewody kanalizacyjne 

prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego 

swobodne wydłużanie przewodów.   

W miejscach, gdzieprzewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje ochronne.  

Wewnętrzną instalację wykonać również z rur kanalizacyjnych. Rury o średnicy 32 i 40mm 

produkowane z polipropylenu odpornego na wysokie temperatury (HT). Rury o średnicy 50, 75, 110 

i 160mm produkowane z PVC-u w typie B. Typ B charakteryzuje się odpornością termiczną na 

przepływające ścieki: w przepływie ciągłym do 75oC, a w przepływie chwilowym do 95oC. Kształtki o 

średnicy 32 i 40mm, a także niektóre o średnicy 50,75 i 110 mm produkowane są z polipropylenu 

(HT). Kształtki o średnicy 50, 75 i 110mm produkowane są z PVC-u w typie B (HT).  

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej 

wentylacji na pionach kanalizacyjnych montować rury wywiewne. Pion wyprowadzać jako rury 

wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od 

okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co 

najmniej 4,0 m.  

Instalację kanalizacyjną pod posadzkową wykonać z rur PVC-U klasy S, SDR 34, lite.. Rury 

kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej o grubości 10 cm z obsypką 20-30 cm ponad 

górną krawędź rury. Rury łączyć na szczelne połączenia kielichowe na wcisk, z uszczelką na stałe 

zamontowaną w kielichu.  

Spadki przewodów odpływowych i podłączeń kanalizacyjnych:  

Średnica przewodu (mm)  Spadek minimalny %  Spadek maksymalny%  

< 110  2  15  

160  1,5  15  

  

Przewody kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych:  

  

Średnica przewodu [mm]  Rozstaw uchwytów [m]  

50-110  1,0  

> 110  1,25  

Na przewodach pionowych stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 

przesuwne ma zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów spustowych 

mają być mocowane niezależnie.  

Trasy, średnice oraz spadki pokazano w części rysunkowej dokumentacji.  



Podejścia i piony należy poddać obserwacji podczas przepływu wody odprowadzającej z grupy 

przyborów sanitarnych. Poziomy kanalizacji należy napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z 

poziomem i poddać obserwacji.  

3.6. Centralne ogrzewanie  

Źródło ciepła  

Ogrzewanie realizowane będzie centralnie poprzez źródło ciepła zlokalizowane w projektowanym 

pomieszczeniu kotłowni w budynku nr 1. Ciepło doprowadzone zostanie na zasadzie przyłącza z 

kotłowni do budynku nr 3 wykonać rurą preizolowaną o średnicy DN25. Przyłącze służyć będzie do 

transportu ciepła gdzie czynnikiem grzewczym będzie woda. Kotłownia pracuje w układzie 

zamkniętym z wymuszonym obiegiem czynnika o parametrach 55/40°C. Na kotle będzie wbudowany 

cyfrowy regulator obiegu kotła, sterujący funkcjami kotła, palnika i pompy obiegu pierwotnego. Będzie 

on połączony z dodatkowym modułem sterowniczym, sterującym obiegiem centralnego ogrzewania.  

Instalacja c.o.  

W budynku jako elementy grzejne zastosowano grzejniki wodne o parametrach 55/40/15°C zasilane 

z centralnego źródła ciepła. Przyjęto grzejniki kompaktowe z podłączeniem dolnym. Grzejniki należy 

montować zgodnie z zaleceniami producenta powinny one być wyposażone w głowice 

termostatyczne. Rozmieszczenie i moc grzejników zostało przedstawione w części graficznej. 

Instalację grzewczą poprowadzić w ścianach oraz posadzce w izolacji termicznej, podejścia pod 

grzejniki wykonać od dołu.  

Instalacje rurowe ogrzewania grzejnikowego wykonać z rur warstwowych. Średnice przewodów wg 

obliczeń oraz szczegóły ich rozprowadzenia przedstawiono w części rysunkowej opracowania.  

Wskazówki montażowe w zakresie instalacji rurociągów:  

□ wszystkie elementy instalacji należy wykonać zgonie z obowiązującymi przepisami, a montaż 

należy powierzyć wykwalifikowanym instalatorom;  

□ wszystkie przejścia instalacji przez przegrody budowlane (np. ściany, stropy) należy wykonać w 

tulejach ochronnych umożliwiających swobodne poruszanie się przewodu;  

□ kierunki przepływu wody oznaczyć strzałkami o długości 50 do 300 mm zależnie od średnicy 

rurociągu, dźwignie zaworów pomalować farbą w kolorze identyfikacyjnym rurociągu;  

□ rury w posadzce i przechodzące przez otwory drzwiowe należy w miarę możliwości prowadzić 

przez środek tych otworów (nigdy nie mniej niż 10 cm od ramy)  

□ rurociąg należy prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnień; najwyższe punkty instalacji 

należy odpowietrzyć (zamontować automatyczne odpowietrzniki), a najniższe odwodnić poprzez 

zawory kulowe ze złączką do węża; należy przestrzegać prawidłowości spadków w celu 

zachowania niezawodności odpowietrzenia i odwodnienia  

□ podczas montażu należy przestrzegać wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytów 

stałych i przesuwnych oraz kompensacji, przy czym w maksymalnym stopniu należy wykorzystywać 

kompensację naturalną.  

  

Próba ciśnieniowa i płukanie instalacji.  

Przed montażem zaworów regulacyjnych należy przepłukać instalację w celu usunięcia 

zanieczyszczeń z przewodów. Następnie przeprowadzić kontrolę szczelności. Próbę szczelności 

przeprowadzić na zmontowanej instalacji przed zaizolowaniem i przykryciem. Próbę przeprowadzić 

przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego bez podłączania urządzeń w czasie 1 

godziny.  

Wszystkie elementy zastosowane w instalacji powinny posiadać świadectwo aprobaty technicznej.  



  

  

4. Izolacja termiczna  

Rozdzielacze, przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000 i 

wymaganiami producenta izolacji oraz oznakować zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.   

Lp.  

Rodzaj przewodu lub komponentu  

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej  

(materiał 0,035 W/(m · K))  

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm  

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm  

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  
równa średnicy 

wewnętrznej rury  

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm  

5  
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów  
½ wymagań z poz. 1-4  

6  

Przewody ogrzewań centralnych wg poz.  

1-4, ułożone w komponentach budowlanych   między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników  

½ wymagań z poz. 1-4  

  

Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej  zaizolować otuliną 

ze spienionego polietylenu o grubości ścianek 6mm.  

 

5.  Uwagi końcowe  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami Prawa budowlanego a w szczególności:  

Ustaw Prawo Budowlane z dn 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ml z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ml z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.  

  

Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzać zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową 

dostarczoną przez producenta.  

  

Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.  

  

UWAGA!  

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu oraz zastosowanych rozwiązań i urządzeń tylko za 

zgodą projektanta.  

Opracował:  

mgr inż. Sławomir Lebica 

WKP/0154/PWOS/09  
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU  

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY instalacji elektrycznych 

silnoprądowych i niskoprądowych dla inwestycji pod REMONT BUDYNKU WC. Opracowanie 

obejmuje całość instalacji elektrycznych. 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

� projekt architektury 

� koncepcja dostarczone przez Inwestora, 

� wizja lokalna 

� wytyczne branżowe, technologiczne,  

� obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy projekt, obejmuje swym zakresem wszystkie roboty elektroenergetyczne i 

instalacyjne, które powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w zakresie budowy 

przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera następujące instalacje oraz ich elementy: 

 

� Wewnętrzne linie zasilające (Wlz)  

� Rozdzielnicę główną  

� Instalacje siły i gniazd wtyczkowych 

� Instalację oświetlenia 

� Instalację miejscowych połączeń wyrównawczych,  

� Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej, 

� Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

2. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZASILANIA 

2.1. Zasilanie obiektu w energię elektryczną  

Nowoprojektowaną rozdzielnie RG należy zasilić ze złącza kablowo-pomiarowego kablem NYY-

J 5x10mm2. 

 

 

2.2. Rozdzielnica główna i rozdzielnie obiektowe 

Dla zasilania instalacji elektrycznej budynku przewidziana została nowoprojektowana 

rozdzielnia główna RG. Rozdzielnie  wykonać jako pt. W rozdzielniach przewidzieć 20% rezerwy 

miejsca pod ewentualną przyszłą rozbudowę.  



     
    
    
    

 

2.3. Wewnętrzna linia zasilające (wlz). 

Dla zasilenia rozdzielni RG w energię elektryczną zaprojektowano wewnętrzną linie zasilającą 

typu NYY-J 5x10mm2 poprowadzoną z nowoprojektowanej rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w 

budynku głównym.  

3. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

3.1. Oświetlenie podstawowe  

Oświetlenie ogólne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w 

zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz z uwzględnieniem 

wymagań funkcjonalnych, architektonicznych i użytkowych budynku. Zastosowano oprawy o 

odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu źródeł światła, szczelności 

opraw oraz rozsyłu i ograniczenia olśnienia, umożliwiające uzyskanie wymaganego natężenia 

oświetlenia na płaszczyźnie roboczej, które powinno wynosić: 

� 300 lx komunikacja ogólna 

� 100 lx pomieszczenia techniczne,  

� 200 lx toalety, pomieszczenia mieszkalne 

 

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia określają zawsze ich wartość średnią F jako wartość 

użytkową zmierzoną po okresie 1 miesiąca eksploatacji (500 godzin świecenia). Podane wartości 

dotyczą płaszczyzny pracy na wysokości 0,85 nad posadzką dla pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi wyposażonych w meble oraz na poziomie posadzki w ciągach komunikacyjnych. 

Współczynnik zapasu – minimum 1,25 po 6-ciu miesiącach eksploatacji. Równomierność 

oświetlenia – minimum 0,65 w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

3.2. Zasilanie i sterowanie oświetleniem 

Oprawy oświetleniowe zasilane będą z rozdzielnicy głównej. Sterowanie oświetleniem 

pomieszczeń, realizowane będzie lokalnie za pomocą łączników oświetleniowych. Instalację 

prowadzić przewodem typu YDY/YDYp 3/4x1,5mm2 w izolacji 750V. Instalację wykonać jako pt. W 

przypadku prowadzenia instalacji nt przewody układać w rurach ochronnych typu peszle lub 

sztywnych. 

4. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH  

W obiekcie zaprojektowano instalacje siły gniazd wtykowych przeznaczoną na potrzeby 

usługowe oraz ogólne. Gniazda  części usługowej zasilane będą z rozdzielni RG, natomiast gniazda 

w lokalach z rozdzielnic lokalowych. Instalację prowadzić przewodem typu YDY/YDYp 3x2,5mm2 w 

izolacji 750V lub 1kV. Instalację wykonać jako pt lub nt IP22 i pomieszczenia mokre IP44. W 

przypadku prowadzenia instalacji nt  przewody układać w rurach ochronnych miękkich typu peszle 

lub sztywnych.  

 



     
    
    
    

 

5. INSTALACJA UZIEMIANIA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

5.1. Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

Dla budynku należy wykonać instalację miejscowych połączeń wyrównawczych. Przewiduję się 

uziemienie wszystkich urządzeń teletechnicznych, baterii zlewozmywaków oraz wszystkich 

elementów przewidzianych w obowiązujących przepisach. Połączenia wyrównawcze wykonać 

przewodem typu LGY żo o przekroju zgodnym z normą. Na parterze przy projektowanej rozdzielni 

TG należy wykonać główną szynę wyrównawczą. Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć 

poszczególne miejscowe szyny wyrównawcze. 

Uziemienia i ekwipotencjalizację wykonań zgodnie z załączonym schematem: 

 
 

5.2. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Stosownie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz wymagań Polskiej Normy PN-

lEC 60-364-443 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 

łączeniowymi” w rozdzielnicy głównej NN-0,4kV zaprojektowano ochronę klasy B+C. 

 

 

6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, bariery 

oraz izolacja kabli i przewodów. Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem 

zaprojektowano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE NAPIĘCIA ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. We 

wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wyłączniki różnicowo-prądowe o 

prądzie różnicowym 30mA. Dodatkowa ochrona zapewniona będzie również przez miejscowe 

połączenia wyrównawcze. 

 



     
    
    
    

 

7. UWAGI OGÓLNE 

 

1. Niniejszy projekt instalacji opracowano na podstawie podkładów architektonicznych z 

dnia 09-2017 i projektów branżowych opracowanych do dnia wydania niniejszego 

projektu.  

2. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 

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

na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 

W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, błędu lub pomyłki, 

Wykonawca winien zgłosić ww. wątpliwości projektantowi w postaci zapytania 

pisemnego.  

3. Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do 

zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.  

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i 

instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub 

eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 

5. Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie są wymiarami ostatecznymi i należy je 

zweryfikować i skoordynować z wykonawcami poszczególnych branż na budowie. 

6. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją, Polskimi Normami, 

przepisami prawa budowlanego, sztuką techniczną oraz przepisami BHP. 

 

 

 
 

…………………………………………………. 

 

 
PODPIS PROJEKTANTA 



długość 
obwodu Pi Pz Iobl In dU Idd Un kz cosf Warunek 1 In*1,45 Idd*1,45 Warunek 2

m kW kW A A % Typ mm2 A V

1 OŚWIETLENIE 101 80 0,05 0,02 0,10 10 0,09 YDY 3x 1,5 18,5 230 0,50 0,93 PRAWDA 14,5 26,825 PRAWDA

2 WENTYLATORY 102 50 0,05 0,01 0,04 10 0,02 YDY 3x 1,5 18,5 230 0,20 0,93 PRAWDA 14,5 26,825 PRAWDA

3 PODGRZEWACZ 201 20 1,50 0,75 3,03 16 0,41 YDY 3x 2,5 25 230 0,50 0,93 PRAWDA 23,2 36,25 PRAWDA

4 GNIAZDO 202 50 2,50 0,50 2,02 16 0,68 YDY 3x 2,5 25 230 0,20 0,93 PRAWDA 23,2 36,25 PRAWDA

5 GRZEJNIK 203 50 2,50 1,25 5,05 16 1,69 YDY 3x 2,5 25 230 0,50 0,93 PRAWDA 23,2 36,25 PRAWDA

6 GRZEJNIK 204 20 1,00 0,50 2,02 16 0,27 YDY 3x 2,5 25 230 0,50 0,93 PRAWDA 23,2 36,25 PRAWDA

ZASILANIE Z RG/109 200 7,60 3,80 5,90 20 0,85 YKY 5x 10 53 400 0,50 0,93 PRAWDA 32 76,85 PRAWDA

TG4

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

L.p. nazwa obw.
numer 
obwodu

podtynk/n
atynk/IP

   Przewód





AKSAutor:

A B C D E F G H I J

S300 TX
40A
C
4P

Q1
FR
FR300
4P
100A

K1
2NO
25A
230V

S300 TX
10A
B
1P

K2
2NO
25A
230V

S300 TX
10A
B
2P

TX³
4P
40A

S300 TX
16A
B
1P

S300 TX
16A
B
1P

S300 TX
16A
B
1P

PE

N

Oznaczenie urządzenia F1 Q1 Q2 Q3 Q2 Q4 Q5 Q6

Oznaczenie zacisku 101 102 201 202 203

Opis OCHRONNIK ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

OŚWIETLENIE WENTYLATOR
ŁAZIENKOWY
STEROWANY
STYCZNIKIEM

Z
OŚWIETLENIA

ZABEZPIECZENIE
RÓŻNICOWO
PRĄDOWE

PODGRZEWACZ GNIAZDA GRZEJNIK

Przekrój przewodu 5x10mm2 3x1,5 3x1,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Typ kabla NYY-J YDY YDY YDY YDY YDY

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 230/400V

123

1

1

1

2

2

2

123

1

1

2

2

3

3

2

1 / 3

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E02 A

E
E02

TG4



AKSAutor:

A B C D E F G H I J K

S300 TX
16A
B
1P

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q7

Oznaczenie zacisku 204

Opis GRZEJNIK

Przekrój przewodu 3x2,5

Typ kabla YDY

1
1

1

2 / 3

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E02 A

E
E02

TG4



AKSAutor:

 Q
1

 F1

 Q
1

 K
1

 Q
2  K
2

 Q
3

 Q
2

 Q
4

 Q
5

 Q
6

 Q
7

330 mm

55
5 
m
m

Z=106 mm

3 / 3

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu:

E02 A

E
E02

TG4


