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mgr inż. Michał Kościsz 
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ul. Bilińskiego 20          
 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. -„Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) 
 
oświadczam, że projekt budowlany pn. : 
 
 

„PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU MIESZKANIOWYM 
PRZY UL. NARCYZÓW 3 W SOSNOWCU” 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Nowy Sącz , maj 2019r 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
inż. Jerzy Płochocki 
35-118 Rzeszów 
ul. Solarza 4/44        
 

 OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 
 
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. -„Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 
2006r. Nr 156 poz.1118 z późn. zm.) 
 
oświadczam, że projekt budowlany pn. : 
 

„PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O. W BUDYNKU MIESZKANIOWYM 
PRZY UL. NARCYZÓW 3 W SOSNOWCU” 

 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
Nowy Sącz , maj 2019r 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. OPIS TECHNICZNY.  

1.1 Dane ogólne.  
Projekt obejmuje instalacji centralnego ogrzewania /bez wymiennikowni/ dla: 

Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Narcyzów 3, w Sosnowcu. 

1.2 Dane wyjściowe: 
- Zlecenie inwestora, 
- wytyczne budowlane, 
- obowiązujące normatywy i wytyczne projektowania. 
- Audyt energetyczny budynku   

1.3 Przeznaczenie instalacji 
 Instalacja centralnego ogrzewania przeznaczona jest dla pomieszczeń mieszkalnych.  

1.4 Parametry pracy instalacji c.o..  
Ustalono parametry maksymalne dla centralnego ogrzewania:  

80oC  -  temperatura wody zasilającej,  
60oC  -  temperatura wody powrotnej,  
3,0bar – max ciśnienie pracy 

1.5 Opis instalacji centralnego ogrzewania  
 W obiekcie zaprojektowano tradycyjną instalację centralnego ogrzewania z 
rozprowadzenie rurociągów pod sufitem piwnicy i zasilaniem bocznym grzejników.         
 Przewidziano jeden obieg grzewczy z rozdziałem na dwie strony w budynku. 
Doprowadzenie czynnika grzewczego przewiduje się bezpośrednio z wymiennikowni. 
Dodatkowo należy zamontować na rurociągach zasilających i powrotnych zawory odcinające, 
manometry, termometry oraz zawory regulacyjne np. typu Stad na rurociągach powrotnych w 
miejscach wskazanych na rysunku. 
 Odpowietrzenie indywidualne odpowietrznikami automatycznymi zamontowanymi na 
pionach w najwyższych punktach instalacji. 
 Trasy instalacji, lokalizacja grzejników i pionów wg części rysunkowej opracowania. 

1.6 Dobór pompy obiegowej 
 Pompę dobrano z wykorzystaniem programu do doboru pomp np. Grundfoss typ 
MAGNA3 25-60 – dobór w załączniku. 

1.7 Dobór naczynia wzbiorczego 
 Naczynie wzbiorcze dobrano z wykorzystaniem programu do doboru naczyń 
wzbiorczych np. Reflex, typ Reflex NG 100 – dobór w załączniku. 

1.8 Rurociągi 
 W zakresie pionów, gałązek oraz ciągów poziomych w budynku wykonać z rur ze stali 
o połączeniach zaprasowywanych o średnicach:  

∅ 18x1,2 mm /dn15/ 
∅ 22x1,5 mm /dn20/ 
∅ 28x1,5 mm /dn25/ 
∅ 35x1,5 mm /dn32/ 
∅ 42x1,5 mm /dn40/ 
∅ 54x1,5 mm dn50/ 
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Przewody prowadzić ze spadkami w celu umożliwienia odpowietrzenia instalacji oraz spustu 
wody. Mocowanie rurociągów poziomych i pionowych do ścian za pomocą typowych 
wsporników i uchwytów pojedynczych i podwójnych. Rozstaw rurociągów w świetle 
przewodów - min. 100 mm  z uwagi na przewidywaną izolację.  
  W przypadku konieczności prowadzenia przewodów w bruzdach należy je zaizolować  
izolacją z pianki (np. Thermacompact S). Bruzdy zamykać słabą zaprawą cementową bez 
dodatku wapna. 
  Rurociągi projektuje się w technologii np. Systemie KAN-therm Steel - "press" ze 
stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą zabezpieczenie 
antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek. 
Zastosowana w systemie technologia "press" pozwala na szybkie i pewne wykonywanie 
połączeń poprzez zaprasowywanie złącz przy pomocy zaciskarek, eliminując proces skręcania 
lub spawania poszczególnych elementów. 
Łączenie elementów w technologii "press" pozwala na uzyskanie połączeń o 
zminimalizowanym przewężeniu przekroju rury, co znacznie zmniejsza straty ciśnienia w 
całej instalacji. 
Szczelność połączeń zapewniają specjalne uszczelnienia o-ringowe i trójpunktowy system 
zacisku typu "M". 

- szeroki zakres temperatur pracy od -20°C od 120°C, 
- odporność na wysokie ciśnienie, do 16 bar, 
- możliwość złączenia z systemami tworzywowymi, 
- niewielki ciężar rur i złączek, 
- wysoka estetyka wykonanych instalacji, 
- odporność na uszkodzenia mechaniczne, 

1.9 Grzejniki  
     Zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym wszystkie grzejniki pozostawia się bez zmian.. 

1.10 Armatura regulacyjna i pomiarowa 
- Zawory termostatyczne proste dn15mm, 
- Zawory powrotne proste dn15mm, 
- Zawory równoważące z odwodnieniem dn25mm i dn32mm, 
- Zawory odcinające na instalacji kulowe ze śrubunkiem, 
- Odpowietrzniki samoczynne pływakowe z odcięciem firmy FLAMCO typ FLEXVENT 

½” 
- termometr bimetaliczny c.o. 1/2”  0-110oC – firmy KFA 
- manometr radialny 6bar, średnica 100mm, ¼” – firmy KFA 

1.11 Odpowietrzenie instalacji 
         Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki na instalacji - jak pokazano w części 
rysunkowej, odpowietrznikami samoczynnymi pływakowymi - typ jw.  

1.12 Izolacja termiczna 
 Wszystkie rurociągi, izolować np. izolacją z pianki PE lub otulinami z pianki PU, o 
grubości izolacji zgodnie z tabelą poniżej. 

  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 

Minimalna grubość 
izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 
W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
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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 

1/2 wymagań z poz. 
1-4 

  
Uwaga: 
1)

   przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

1.13 Regulacja instalacji c.o 
       Instalację wyregulować za pomocą nastaw na zaworach termostatycznych i zaworach 
regulacyjnych na głównych ciągach. 

1.14 Próby i płukanie  
       Po zakończeniu montażu rurociągów należy wypłukać instalację silnym strumieniem 
wody wodociągowej. Płukanie prowadzić aż do momentu uzyskania max. 5 mg 
zanieczyszczeń na 1l wody. Po dokładnym wypłukaniu instalacji, a przed zaizolowaniem 
należy wykonać próbę hydrauliczną wodą zimną na ciśnienie 0,6 MPa. Wynik próby należy 
uznać za pozytywny jeżeli w czasie 20 min. nie nastąpi spadek ciśnienia. Ciśnienie próbne 
należy utrzymać co najmniej przez 30 min. dokonując przy tym oględzin wszystkich połączeń. 

Wykonanie płukania i prób ciśnienia instalacji należy potwierdzić zapisem w Dzienniku 
Budowy dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 

1.1 Wytyczne budowlane 
Należy przewidzieć roboty budowlane: 

• demontaż istniejących rurociągów i grzejników, 
• wykucie nowych bruzd pod piony oraz gałązki do grzejników, 
• powiększenie istniejących wnęk grzejnikowych, 
• uzupełnienie tynków, 
• szpachlowanie ścian, 
• malowanie ścian, 

1.2 Wykonawstwo robót i wytyczne BHP 
Wykonawstwo instalacji oraz pomieszczenia w których będą one instalowane winny 

odpowiadać Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać budynki i ich usytuowanie i obowiązującym przepisom BHP oraz ppoż. 
Wszystkie montowane materiały i urządzenia winny posiadać atest dopuszczający je do 
stosowania. 
Montaż urządzeń i armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

2.1 Przedmiot i cel opracowania 
 Przedmiotem opracowania są „Wytyczne bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   (Dz. U. Nr 120 
z 2003r. poz. 1126). Celem „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” jest 
zaplanowanie, opisanie i wdrożenie działań, związanych z zapewnieniem zarządzania, 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i podczas 
eksploatacji przedmiotowej inwestycji. 

 
Opracowujący: 
mgr inż. Michał Kościsz 
nr uprawnień: PDK/0125/POOS/07 

2.2 Przewidywany zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów: 

♦ Wykonanie robót instalacyjnych – roboty demontażowe oraz montaż nowej 
instalacji c.o., 

♦ Wykonanie robót wykończeniowych 

2.3 Ogólna charakterystyka obiektu 
- konstrukcja/ technologia budynku  - tradycyjna, murowana 
- liczba kondygnacji                               - 4 

2.4 Zakres robót 
Przewidywany zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów: 
♦ Wykonanie robót instalacyjnych - montażowych instalacji centralnego 

ogrzewania, 
♦ Wykonanie robót wykończeniowych 

2.5 Przewidywane zagrożenia przy realizacji 
-  wykonanie prac na wysokościach – rusztowaniach. 
- z uwagi na zastosowanie gazów palnych może wystąpić zagrożenie pożarowe oraz 
zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac spawalniczych, naświetlenie oczu 
i oparzenia. 
- z uwagi na zastosowanie urządzeń elektrycznych może wystąpić porażenie prądem 
elektrycznym. 

2.6 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
budowlanych, stosowanie do zagrożenia 
Umieszczenie tablic ostrzegawczych np. prace na wysokościach. 
Taśma ostrzegawcza – oznaczająca rejon robót budowlanych. 

2.7 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót, w tym: 

Określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia. 
Przeprowadzenie codziennego bezpośredniego instruktażu przed rozpoczęciem pracy. 
Konieczność stosowania prze pracowników środków ochrony indywidualnej. 
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w 
tym celu osoby – kierownik budowy. 
Przeszkolenie w zakresie wykonywania danego rodzaju robót na rusztowaniu. 
Opracowanie i umieszczenie instrukcji bezpiecznej pracy na rusztowaniu na terenie. 

2.8 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 
Projekt budowlany oraz dziennik budowy – w miejscu budowy. 
Pozostałe – w siedzibie firmy realizującej roboty. 
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2.9 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

- projektowane roboty z uwagi na charakter działania urządzeń wymaga najwyższej 
odpowiedzialności od zatrudnionych  pracowników 

- pracownicy wykonujący prace będą przeszkoleni na stanowisku pracy; 
- na terenie budowy wyznaczyć miejsca postojowe pojazdów ; 
- materiały z rozbiórki należy sukcesywnie wywozić, a do czasu wywozu będą składowane w 

miejscu do tego przeznaczonym; 
- narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy raz na 10 dni kontrolować jeśli 

instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów; 
- wykonanie robót malarskich oraz innych przy użyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko 

do wysokości nie przekraczającej wysokości 4 m od podłogi; 
- instalacje i urządzenia elektryczne powinny mieć zapewnioną ochronę przed 

dotykiem bezpośrednim; 
- przewody elektryczne należy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym; 
- maszyny i inne urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą 

posiadać wymagane dokumenty dopuszczające je do eksploatacji; 
- maszyny i urządzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny być w 

odpowiednim stanie technicznym; 
- stałe stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszą być 

zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; 
- miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno być wydzielone w 

miejscu osłoniętym przed wpływem warunków atmosferycznych; 
- w czasie korzystania z gazu z butli muszą one być ustawione w pozycji pionowej 

lub pod kątem nie mniejszym niż 45°; 
- przewody do tlenu lub acetylenu muszą mieć długość co najmniej 5 m; 
- w przypadku wykonywania robót w odległości większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy, w miejsce pracy należy wyposażyć w apteczkę pierwszej 
pomocy 

-   na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 
numery telefonów : 

1) Najbliższego punktu lekarskiego. 
2) Najbliższej straży pożarnej. 
3) Posterunku policji. 
 
 
Uwaga: 
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych  (wyd. maj 2003 r.). 

 

Wszystkie wymienione w projekcie urządzenia określonych firm oraz rozwiązania 

materiałowe określono jako odniesienie STANDARD.  Możliwe jest zastosowanie /po 

konsultacji z projektantem/ innych, równorzędnych urządzeń i materiałów o takich samych 

lub nie gorszych parametrach. 

 

 

WYNIKI OBLICZEŃ - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 


































