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PROJEKT BUDOWLANY 

 

2. ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI: 

1. Strona tytułowa.         

2. Zawartość dokumentacji.         

3. Podstawa opracowania. 

4. Przedmiot opracowania 

5. Opis techniczny – projekt instalacji c.o. 

6. Uwagi odnośnie instalacji sanitarnych. 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

8. Załączniki. 

9. Część rysunkowa. 

 

Spis rysunków:  

00 Mapa ewidencyjna.        1:1000 

01 Plan sytuacyjny.        1:1000 

02 Rzut piwnicy – instalacja c.o.      1:100 

03 Rzut parteru – instalacja c.o.       1:100 

04 Rzut I piętra – instalacja c.o.       1:100 

05 Rzut II piętra – instalacja c.o.      1:100 

06 Rzut III piętra – instalacja c.o.      1:100 

07 Schemat prowadzenia instalacji i podłączenia grzejników   1:100 

08 Rzut pomieszczenia węzła cieplnego      1:50 

 

Spis załączników: 

Zał.1 Oświadczenia Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele   

budowlane. 
 

Zał.2   Oświadczenia projektantów o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami. 
 

Zał.3  Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej 

Izby Zawodowej. 
 

Zał.4 Warunki nr 233/2018 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego 

zasilającego obiekt przy ul. Mireckiego 26a w Sosnowcu z dnia 31.07.2018r. 

wydane przez Tauron Ciepło sp. z o.o. 
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PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 

2.1. Umowa - zlecenie zawarta z Inwestorem. 

2.2. Mapa zasadnicza i ewidencyjna w skali 1:1000. 

2.3. Inwentaryzacja architektoniczna budynku. 

2.4. Warunki nr 233/2018 przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego   

zasilającego obiekt przy ul. Mireckiego 26a w Sosnowcu z dnia 31.07.2018r.  

wydane przez Tauron Ciepło sp. z o.o. 

2.5. Wytyczne Inwestora. 

2.6. Literatura i materiały firmowe z zakresu instalacji centralnego ogrzewania i 

 wodociągowych. 

2.7. Przepisy Prawa Budowlanego i obowiązujące normy. 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji 

centralnego ogrzewania dla istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego przy ul. Mireckiego 26a w Sosnowcu. 

 

 

3.1. Opis stanu istniejącego. 

Istniejący obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o rzucie w kształcie 

prostokąta. Obiekt posiada podpiwniczenie i cztery kondygnacje nadziemne. W piwnicy 

znajdują się komórki lokatorskie. Budynek wykonany jest częściowo w technologii 

tradycyjnej, częściowo z elementów prefabrykowanych. Ogrzewanie lokali 

mieszkalnych stanowią indywidualne piece na paliwo stałe lub indywidualne grzejniki 

elektryczne, w części lokali wykonane indywidualne instalacje centralnego ogrzewania 

zasilane z pieców elektrycznych lub na paliwo gazowe. Ściany zewnętrzne budynku 

poddane zostały termomodernizacji.  

 

4. OPIS TECHNICZNY – PROJEKT INSTALACJI C.O. 

4.1.Charakterystyka cieplna instalacji c.o. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o.:  162,2 kW  

Nominalne parametry czynnika grzewczego:  80/60°C   

Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przyłączenia:  ∆p = 40,6 kPa    

Pojemność wodna instalacji: 1320 dm
3
      

 

4.2.Opis projektowanej instalacji c.o. 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie z sieci ciepłowniczej poprzez 

wymiennik ciepła. Przyłącze sieci ciepłowniczej zlokalizowane zostanie w piwnicy 

budynku w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Projekt przyłącza oraz węzła 

cieplnego stanowi odrębne opracowanie projektowe. Granicą opracowania jest wejście 

przewodów instalacji c.o. do pomieszczenia węzła.  
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Dla pokrycia strat ciepła pomieszczeń obiektu, przy założonych temperaturach 

wynikających z obowiązujących przepisów, przewiduje się ogrzewanie wodne pompowe 

systemu dwururowego. Źródłem ciepła dla instalacji grzewczej będzie węzeł cieplny, 

zlokalizowany w piwnicy budynku, który będzie zasilał układ grzejny, dostarczający 

ciepło do projektowanych grzejników na poszczególnych kondygnacjach budynku. 

Główne przewody rozprowadzające należy prowadzić w piwnicy pod sufitem. Piony 

prowadzić po wierzchu ścian. Podłączenia grzejników prowadzić po wierzchu ścian. 

Piwnica pozostaje nieogrzewana.  

Projektowe obliczeniowe wartości temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjęto 

zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, a parametry powietrza zewnętrznego – 

zgodnie z aktualnymi normami. 

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło obiektu wykonano przy użyciu programu 

obliczeniowego Instal-OZC 4.13 firmy InstalSOFT. Przyjęte w projekcie współczynniki 

przenikania ciepła wynoszą (Tabela 1): 

 

Tabela 1 

Typ przegrody 
U0 

[W/(m²·K)] 

Ściana zewnętrzna 0,26 

Ściana zewnętrzna piwnic  0,25 

Ściana zewnętrzna przydylatacyjna 0,97 

Ściana nośna wewnętrzna 1,46 

Ściana wewnętrzna działowa 1,46 

Ściana wewnętrzna działowa piwnic 2,56 

Stropodach 1,02 

Strop międzykondygnacyjny 1,02 

Podłoga na gruncie 2,66 

Okno 1,60 

Drzwi zewnętrzne 2,00 

Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach 5,00 

Drzwi wejściowe do mieszkania 2,20 

Drzwi balkonowe 1,6 

 

4.2.1. Przewody. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewody rozdzielcze należy wykonać z rur ze stali 

ocynkowanej łączonych poprzez zgrzewanie. Główne przewody rozprowadzające 

prowadzone będą pod stropem piwnicy. Piony oraz przewody zasilające poszczególne 

grzejniki prowadzone będą po wierzchu ścian, w miejscach wskazanych na rzutach 

instalacji grzewczej. Przewody prowadzone w piwnicy zaizolować.  

Dla mocowania rur do konstrukcji budynku należy stosować podparcia i zawiesia 

systemowe. Przejścia przewodów instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać 

w rurach ochronnych wypełnionych niepalnym plastycznym materiałem 

uszczelniającym. Końce rur należy wyprowadzić poza obrys przegrody i zabezpieczyć 

masą elastyczną.  



 

  5  

 

 

4.2.2. Grzejniki. 

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych zastosowano grzejniki płytowe 

niezintegrowane, boczno zasilane np. typu COSMO kompaktowe firmy Vogel&Noot. W 

łazienkach zastosowano grzejniki łazienkowe, drabinkowe np. typu COSMO standard 

firmy Vogel&Noot . 

 

4.2.3. Armatura. 

W instalacji należy zastosować armaturę na ciśnienie nominalne min. 1,0 MPa. 

Dla zrównoważenia hydraulicznego oraz stabilizacji ciśnienia w poszczególnych 

odgałęzieniach instalacji przewidziano zabudowę regulatorów różnicy ciśnienia np. typu 

ASV-PV wraz z zaworem równoważąco-pomiarowym typu ASV-I firmy Danfoss. 

Na podejściach instalacji c.o. do pionów przewiduje się montaż kulowych zaworów 

odcinających ze złączką do węża. 

Grzejniki płytowe i łazienkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne typu RA-N 

oraz w zawory odcinające, z możliwością spustu wody z grzejnika, typu RLV p firmy 

Danfoss. 

Grzejniki w mieszkaniach należy wyposażyć w głowice termostatyczne typu RAW 5116 

z wbudowanym czujnikiem i ograniczonym zakresem temperatury. Grzejniki będą 

wyposażone w odpowietrzniki. 

UWAGA: Głowice termostatyczne należy montować bezpośrednio przed odbiorem, 

po wykonaniu wszystkich prac. Montaż wszystkich elementów należy przeprowadzić 

wg wytycznych producentów. 

 

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować automatyczne odpowietrznik z 

zaworem odcinającym. W najniższych punkach instalacji należy zamontować zawory 

odwadniające kulowe ze złączką do węża. 

 

4.2.4. Izolacja termiczna.  

Wszystkie przewody rozprowadzające prowadzone w piwnicy należy zaizolować 

cieplnie, natomiast rury prowadzone w przebiciach stropu dodatkowo zabezpieczyć rurą 

ochronną. Rurociągi zaizolować cieplnie otuliną izolacyjną o λ ≤ 0,035 W/(mK) o 

grubościach zgodnych z rozporządzeniem WT (patrz Tabela 2). Izolację przewodów 

prowadzonych w piwnicach należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, np. płaszczem ochronnym PCV. Przewodów prowadzonych w lokalach 

mieszkalnych nie izolować. 
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Tabela 2 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 
(materiał o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 

W/(m·K)1) 

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 

50% wymagań  

z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody 

wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody 

użytkowej wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

50% wymagań  

z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania 

ciepła niż podano w tabeli - należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

 

 

4.2.5. Kompensacja wydłużeń cieplnych. 

Do kompensacji wydłużeń cieplnych przewidziano kompensację naturalną, 

wykorzystującą załamania tras przewodów (elementy kompensacyjne typu „L”, „Z” 

oraz „U”). 
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UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH. 

4.3.Dostosowanie pomieszczenia technicznego. 

Na pomieszczenie węzła cieplnego zostało przeznaczone pomieszczenie techniczne 

zlokalizowane w piwnicy budynku. Pomieszczenie należy wyposażyć w stalowe drzwi 

o szerokości 0,8m i wysokości 1,8m. Drzwi powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i powinny 

otwierać się pod naciskiem od strony pomieszczenia węzła. W pomieszczeniu istnieje okno PVC. 

Ściany i strop pomieszczenia należy otynkować gładko oraz pomalować na jasny kolor 

powłokami malarskimi chroniącymi przed wnikaniem wilgoci, a materiały użyte do ich 

wykonania muszą być niepalne. Należy wykonać wpust podłogowy oraz podłączyć go 

przewodem kanalizacyjnym do studni schładzającej. Podłogę należy wykonać ze spadkiem min. 

1% w kierunku wpustu podłogowego. Po zakończeniu robót instalacyjnych podłogę pomalować 

Betondurem. Dla zapewnienia wentylacji pomieszczenia węzła przewidziano zetowy przewód 

wentylacyjny o wymiarach 200x150 mm. Wlot do kanału należy umieścić ok. 2,0m ponad 

poziomem terenu, natomiast nawiew należy umieścić 0,5m ponad poziomem posadzki. Otwór 

wlotowy i wylotowy należy zabezpieczyć siatką metalową. Wywiew powietrza realizowany 

będzie poprzez projektowany przewód wentylacyjny z wlotem umieszczonym w przedmiotowym 

pomieszczeniu przeznaczonym na węzeł cieplny. Pomieszczenie należy wyposażyć w studzienkę 

schładzającą o wymiarach 0,5x0,5x1,0m wraz z pompą zatapialną typu KP150A1 firmy 

Grundfos sterowaną pływakiem. Na przewodzie tłocznym pompy zabudować zawór zwrotny i 

odcinający. Odprowadzane ścieków ze studni schładzającej należy wykonać grawitacyjnie rurą 

PP o średnicy Ø40  w nawiązaniu do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. Dodatkowo 

pomieszczenie należy wyposażyć w stalowy zlew, nad którym będzie znajdował się zawór 

czerpalny z końcówka do węża. Ścieki ze zlewu należy podłączyć do istniejącego pionu 

kanalizacji sanitarnej. Doprowadzenie wody zimnej do kurka czerpalnego zrealizować poprzez 

włączenie do istniejącego przewodu wody zimnej prowadzonego w korytarzu. Podejście wody 

zimnej należy wyposażyć w zestaw wodomierzowy wraz z armaturą odcinającą i zaworem 

antyskażeniowym.  

 

UWAGA: Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje dostosowania pomieszczenia 

pod kątem doprowadzenia energii elektrycznej. 

 

4.4.Wytyczne branżowe. 

Prace budowlane: 

− wykonanie przebić przez stropy i ściany oraz po wykonaniu instalacji - właściwe 

zabezpieczenie przejść w zależności od wymagań szczelności, 

− wykonanie mocowań pod rurociągi – przewiduje się mocowanie do ścian 

i stropów za pomocą zawiesi systemowych, np. produkcji firmy Hilti lub Fisher, 

− zapewnienie dostępu do armatury instalacji c.o. 
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Prace elektryczne: 

− uziemienie przewodów instalacji, 

− doprowadzenie zasilania elektrycznego do pompy zatapialnej (Nel=0,3 kW, 

230V). 

 

 

4.5.Bezpieczeństwo pożarowe.  

Projektowana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego, jest wykonana wyłącznie 

z materiałów niepalnych. Przepusty instalacyjne w przegrodach należy wykonać o klasie 

odporności ogniowej EI wymaganej dla danej przegrody.  

 

4.6.Montaż i rozruch instalacji. 

Całość projektowanych instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i warunkami zawartymi w:  

− „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Warszawa 2003. 

− „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, Warszawa 2003, 

Ponadto, przy wykonaniu i uruchamianiu projektowanych instalacji, należy przestrzegać 

szczegółowych przepisów i wymagań wynikających z DTR zastosowanych urządzeń 

i technologii wykonawstwa. 

Zwraca się uwagę na przestrzeganie kolejności wykonywania prac budowlano-

montażowych. Zaleca się opracowanie harmonogramu prac montażowych, 

koordynującego te prace z pracami budowlanymi. 

Montaż i uruchomienie instalacji oraz urządzeń powinny prowadzić firmy posiadające 

autoryzacje producentów zastosowanych urządzeń 

 

4.7.Uwagi końcowe. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych przepisów 

BHP, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 

nr 47, poz.401). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej. 

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowanych instalacji wyroby budowlane 

(materiały i urządzenia) muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

oraz stosowne atesty higieniczne, bezpieczeństwa i pożarowe. 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA. 

 

Rodzaj opracowania: 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu  
budowlanego: 

Budynek mieszkalny wielorodzinny  
Ul. Mireckiego 26a 
dz. nr 6978; obręb 0009. 

Nazwa opracowania: Budowa instalacji centralnego ogrzewania. 

Inwestor:  
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Mireckiego 26a 
Ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

Autor opracowania: 
mgr inż. Marek Wypych  
Upr. bud. nr SLK/4445/POOS/12 
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UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 
 

ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
W czasie budowy obiektu będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− montaż instalacji w systemie z rur stalowych, 

− zabudowa grzejników płytowych i łazienkowych, 

− montaż armatury odcinającej i regulacyjnej przygrzejnikowej, 

− zabudowa armatury regulacyjnej i odcinającej na poszczególnych obiegach 

instalacyjnych, 

− zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, 

− wykonanie izolacji termicznych na rurociągach grzewczych, 

− wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją grzewczą, 

− przeprowadzenie prób szczelności instalacji grzewczej, 

− płukanie instalacji centralnego ogrzewania przed uruchomieniem wodą z sieci 

wodociągowej, 

− przeprowadzenie próbnego rozruchu instalacji grzewczej na gorąco i regulacja, 

− roboty spawalnicze, 

− demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami 

grzewczymi, 

− demontaż warstw posadzkowych, ściennych i sufitowych, 

− wykonanie kanału wywiewnego w pomieszczeniu wymiennikowni 

− wykonanie wylewek, tynków, 

− roboty malarskie, 

− montaż drzwi, 

− montaż instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej, 

− montaż zlewu, 

− wykonanie studni schładzającej, 

− wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z instalacją wod-kan, 

− przeprowadzenie prób szczelności instalacji wod-kan, 

− płukanie instalacji wody zimnej przed uruchomieniem wodą z sieci 

wodociągowej, 

− montaż kanału zetowego, 

− wykonanie robót budowlanych bezpośrednio związanych z montażem kanału 

zetowego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika 

Budowy. 
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Całość prac związanych z wykonaniem instalacji grzewczej centralnego ogrzewania 

oraz dostosowaniem pomieszczenia technicznego pod węzeł cieplny wykonać zgodnie 

Polskimi Normami oraz wytycznymi zawartymi w:  

− „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – 

Montażowych  - cz. II.  Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

− „Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz. 

U. nr 169 poz. 1650 – z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401). 

− Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 

470). 

− Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późniejszymi zmianami).     

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robót 

budowlanych i przepisy BHP, zawierające następujące informacje: 

− plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych i 

sprzętu ratunkowego, 

− zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót, 

− informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót, 

− informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót, 

stwarzających zagrożenie, 

− informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 

● określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

● określenie środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 

skutkami zagrożeń, 

● określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz 

z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za nadzór, 

● określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy, 

● wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, 
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● wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
Na terenie objętym opracowaniem znajdować się będzie jedynie budynek, w którym 

prowadzone będą roboty montażowe instalacyjne. 

 

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
Na terenie objętym opracowaniem nie ma elementów mogących stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

− Skaleczenie ostrymi krawędziami przewodów. 

− Roboty prowadzone przy użyciu urządzeń elektrycznych. 

 

WYMAGANIA BHP 

− Zabezpieczenie lekkich materiałów w czasie niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych przed niekontrolowanym ich przemieszczaniem się. 

− Odpowiednie składowanie materiałów. 

− Prawidłowy sposób korzystania z energii elektrycznej. 

− Stosowanie odpowiednich przedłużaczy i elektronarzędzi. 

− Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych. 

Pracowników, przed przystąpieniem do robót, należy przeszkolić w zakresie BHP oraz 

zapoznać ze wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na placu budowy. 

Roboty prowadzić zgodnie z następującymi dokumentami: 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 

marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach  

transportowych. (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późniejszymi zmianami). 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy. 

(tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 – z późniejszymi zmianami). 

− ROZPORZĄDZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401). 
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− ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

− ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, 

poz. 470). 

− USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( tekst jednolity 

Dz.U. 2018 poz. 799). 

 

 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA. 

− Wszyscy pracownicy powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej – kaski, 

rękawice ochronne, szelki, okulary ochronne, odzież ochronną. 

− Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych 

muszą posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, 

konserwacji i przechowywania. 

− Odzież ochronna nie może mieć przekroczonej daty przydatności 

do użytkowania. 

− Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej 

pomocy. W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka 

lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej pomocy. 

− Roboty budowlane związane z podłączeniem i sprawdzaniem instalacji 

i urządzeń grzewczych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. 

− Stacjonarne urządzenia elektryczne należy, co najmniej jeden raz w miesiącu 

poddać okresowej kontroli pod względem bezpieczeństwa, natomiast, 

co najmniej dwa razy w roku należy poddać kontroli stan i oporność izolacji tych 

urządzeń. 
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6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 

ZESTAWIENIE RUR ORAZ KSZTAŁTEK 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Rury - GEBERIT Mapress 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 15 x 1,2 1051 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 18 x 1,2 215 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 22 x 1,5 255 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 28 x 1,5 16 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 35 x 1,5 45 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 42 x 1,5 20 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 54 x 1,5 39 m 

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 67 x 1,5 17 m 

Kształtki - GEBERIT Mapress 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 15 - 15 190 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 18 - 18 44 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 22 - 22 218 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 28 - 28 13 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 35 - 35 16 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 42 - 42 4 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 54 - 54 16 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano 90° 67 - 67 14 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano przejściowe 90° z GZ 15 - ½"z 15 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano przejściowe 90° z GZ 22 - ¾"z 4 szt. 

Mapress C-Stahl-kolano przejściowe 90° z GZ 28 - 1"z 5 szt. 

Mapress C-Stahl-mufa 15 - 15 178 szt. 

Mapress C-Stahl-mufa 18 - 18 6 szt. 

Mapress C-Stahl-mufa 22 - 22 19 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 18 - 15 44 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 22 - 18 40 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 18 4 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 9 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 35 - 28 4 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 35 4 szt. 
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Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 42 2 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 76 - 42 2 szt. 

Mapress C-Stahl-redukcja 76 - 54 2 szt. 

Mapress C-Stahl-śrubunek przejściowy z GZ 15 - ½"z 371 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 15 - 15 - 15 193 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 18 - 15 - 18 66 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 22 - 15 - 22 45 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 22 - 18 - 22 2 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 28 - 22 - 28 4 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 35 - 15 - 35 8 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 35 - 22 - 35 4 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 35 - 28 - 35 4 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 42 - 22 - 42 8 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 54 - 15 - 54 7 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 54 - 22 - 54 7 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik 76 - 67 - 76 2 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik przejściowy z GW 22 - ½"w - 22 1 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik przejściowy z GW 28 - ½"w - 28 2 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik przejściowy z GW 28 - ¾"w - 28 2 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik przejściowy z GW 54 - ½"w - 54 1 szt. 

Mapress C-Stahl-trójnik przejściowy z GW 54 - 1"w - 54 3 szt. 

Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ 15 - ½"z 232 szt. 

Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ 18 - ¾"z 14 szt. 

Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ 22 - ¾"z 16 szt. 

Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ 22 - 1"z 17 szt. 

Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ 67 - 2½"z 7 szt. 

Mapress C-Stahl-złączka przejściowa z GZ i końcówką wsuwaną 18 - ¾"z 2 szt. 

Mapress Edelstahl-kolano bose 90° 22 - 22 1 szt. 

Mapress Edelstahl-złączka przejściowa z GZ 22 - 1"z 4 szt. 

Mapress Edelstahl-złączka przejściowa z GZ i końc.ws. 15 - ½"z 29 szt. 

Mapress Edelstahl-złączka przejściowa z GZ i końc.ws. 22 - ¾"z 2 szt. 

Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 
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Kolano w/z równoprzelotowe ½"w - ½"z 16 szt. 

Kolano w/z równoprzelotowe 1"w - 1"z 2 szt. 

Kołnierz PN16 K50 PN16 2 szt. 

Mufa calowa redukcyjna 2½"w - 2"w 2 szt. 

Nypel calowy równoprzelotowy ½"z - ½"z 4 szt. 

Nypel calowy równoprzelotowy ¾"z - ¾"z 2 szt. 

Nypel calowy równoprzelotowy 1"z - 1"z 3 szt. 

Nypel calowy równoprzelotowy 2"z - 2"z 2 szt. 

 

ZESTAWIENIE ZAWORÓW ORAZ ARMATURY 

Produkty Wielkość Ilość Jednostka 

Armatura różna dowolnego producenta 

Zawór kulowy 65 3 szt. 

Filtr wody 2½"w 1 szt. 

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe 

Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. 15 12 szt. 

Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. 20 9 szt. 

Zawór automatyczny ASV-PV 5-25kPa GW obr. 25 11 szt. 

Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-I GW 15 12 szt. 

Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-I GW 20 9 szt. 

Zawór automatyczny współpracujący nast. ASV-I GW 25 11 szt. 

Zawór odcinający RLV kątowy (bez nast.) 15 47 szt. 

Zawór odcinający RLV prosty (bez nast.) 15 122 szt. 

Zawór RA-N kątowy 15 43 szt. 

Zawór spustowy ze złączką do węża 15 12 szt. 

Zawór spustowy ze złączką do węża 20 9 szt. 

Zawór spustowy ze złączką do węża 25 11 szt. 

Zawór RA-N prosty 15 126 szt. 

Elementy odpowietrzenia 

Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem odcinającym   64 szt. 

Elementy inne    

Manometr   2 szt. 

 

 



 

  17  

 

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW 

Produkt 
H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Ilość Jednostka 

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe 

21K/600 600 400 80 1 szt. 

22K/500 500 400 105 1 szt. 

22K/500 500 520 105 4 szt. 

22K/500 500 600 105 7 szt. 

22K/500 500 720 105 9 szt. 

22K/500 500 800 105 3 szt. 

22K/500 500 920 105 7 szt. 

22K/500 500 1000 105 6 szt. 

22K/500 500 1120 105 8 szt. 

22K/500 500 1200 105 2 szt. 

22K/500 500 1600 105 3 szt. 

22K/500 500 1800 105 1 szt. 

22K/500 500 2000 105 1 szt. 

22K/600 600 800 105 3 szt. 

22K/600 600 1000 105 1 szt. 

22K/600 600 1400 105 1 szt. 

22K/600 600 1600 105 1 szt. 

33K/500 500 600 166 1 szt. 

33K/500 500 1800 166 1 szt. 

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe 

22K/500 500 520 105 3 szt. 

22K/500 500 600 105 8 szt. 

22K/500 500 720 105 9 szt. 

22K/500 500 800 105 5 szt. 

22K/500 500 920 105 7 szt. 

22K/500 500 1000 105 6 szt. 

22K/500 500 1120 105 6 szt. 

22K/500 500 1200 105 3 szt. 

22K/500 500 1320 105 1 szt. 

22K/500 500 1600 105 2 szt. 
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22K/500 500 1800 105 1 szt. 

22K/500 500 2000 105 1 szt. 

22K/600 600 720 105 5 szt. 

22K/600 600 800 105 1 szt. 

22K/600 600 1400 105 1 szt. 

22K/600 600 1600 105 1 szt. 

33K/900 900 800 166 1 szt. 

V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 

Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 

C_STD_1100 1130 500 64 1 szt. 

Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe 

C_STD_1100 1130 400 64 5 szt. 

C_STD_1100 1130 500 64 8 szt. 

C_STD_1100 1130 600 64 6 szt. 

C_STD_1500 1470 400 64 1 szt. 

C_STD_1500 1470 500 64 4 szt. 

C_STD_700 710 500 64 20 szt. 

C_STD_700 710 600 64 2 szt. 

 

 

ZESTAWIENIE IZOLACJI 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Otuliny - Katalog izolacji standardowych       

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm 20 mm 558 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm 20 mm 74 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm 20 mm 167 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm 30 mm 7 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm 30 mm 43 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm 40 mm 19 m 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm 60 mm 37 m 
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Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 70 mm 70 mm 16 m 

 

 

 

 
ZESTAWIENIE – PRZEJŚCIA RZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY 

Przejścia przewodów przez przegrody poziome 

Przejście przez przegrodę poziomą przewodów  15 x 1,2 + 15 x 1,2 79 szt. 

Przejście przez przegrodę poziomą przewodów  18 x 1,2 + 18 x 1,2 32 szt. 

Przejście przez przegrodę poziomą przewodów   22 x 1,2 + 22 x 1,2 17 szt. 

Przejścia przewodów przez przegrody pionowe - piwnica 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów  15 x 1,2 + 15 x 1,2 11 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów  18 x 1,2 + 18 x 1,2 4 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów  22 x 1,5 + 22 x 1,5 21 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów 28 x 1,5 + 28 x 1,5 2 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów  35 x 1,5 + 35 x 1,5 2 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów 54 x 1,5 + 54 x 1,5 1 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów 67 x 1,5 + 67 x 1,5 2 szt. 

Przejścia przewodów przez przegrody pionowe - kondygnacje nadziemne 

Przejście przez przegrodę pionową przewodów 15 x 1,2 + 15 x 1,2 75 szt. 

 

DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

Prace demontażowe 

Istniejące drzwi stalowe 70/180 cm 70/180 cm 1 szt. 

Prace ogólnobudowlane 

Poszerzenie otworu drzwiowego 0,18m
2
   m

2
 

Montaż drzwi stalowych 80 /180 cm z zamknięciem bezklamkowym 80/180 cm 1 szt. 

Wykonanie nadproża do drzwi o wymiarach 80/180cm   1 szt. 

Otynkowanie oraz podwójne malowanie ścian i stropów   30 m
2
 

Wylewka betonowa, zabezpieczenie Betondurem   10 m
2
 

Zestawienie przewodów i kształtek 

Instalacja wody zimnej 

Rura PP PN20 25 x 4,2 8 m 

Mufa z gw. wewn. 25 - ½"w 1 szt. 

Zawór czerpalny ze złączką do węża   ½"z 1 szt. 

Kolano PP 90° 25 6 szt. 

Mufa z gwintem zewnętrznym 3/4"z – 25 2 szt. 

Mufa z gwintem zewnętrznym 1/2"z– 25 4 szt. 

Mufa z gwintem wewnętrznym  3/4"w - 25 4 szt. 

Wodomierz skrzydełkowy JS DN15 ½”w 1 szt. 

Filtr siatkowy typu „Y” DN20 ¾”w 1 szt. 

Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN20 ¾”z 1 szt. 

Zawór kulowy odcinający DN15 ½”w 2 szt. 

Otulina PU, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm 20 mm 6 m 
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Przejście przez przegrodę pionową przewodu PP PN20 25x4,2 25x4,2 1 szt. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Rura PP  DN40 2 m 

Kolano PP 45° DN40 2 szt. 

Rura PCV DN75 2,5 m 

Kolano PCV  45° DN75 2 szt. 

Trójnik PCV  45° DN75 1 szt. 

Zlew stalowy jednokomorowy   1 szt. 

Studzienka schładzająca 0,5x0,5x1m, pokrywa z kraty wema   1 szt. 

Wpust podłogowy   1 szt. 

Pompa GRUNDFOS KP 150 A1   1 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodu PP DN40 DN40 1 szt. 

      

      

Instalacja wentylacji 

Kanał zetowy o przekroju 200x150mm z blachy 200 x 150 mm 4 m 

Siatka metalowa jako zwieńczenie wlotu/wylotu 200 x 150 mm 4 szt. 

Kanał wentylacji wywiewnej 200 x 150 mm 9 m 

Kolano 90° 200 x 150 mm 3 szt. 

Przejście przez przegrodę pionową przewodu 200x150mm 200 x 150 mm 4 szt. 

 

 



 

  21  

 

MAREK WYPYCH    

        (imię i nazwisko)                                                                               
 

     SLK/4445/POOS/12 

          (nr uprawnień)        

 

         SLK/IS/8077/13 

(nr członkowski izby zawodowej)                                                                                                                

                                                            

                                   

 

Oświadczenie 

Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

z późniejszymi zmianami, niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : 
 

Budowa instalacji centralnego ogrzewania  
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

41-205 Sosnowiec, ul. Mireckiego 26a 

(dz. nr 6978, obręb 0009 Sosnowiec) 

 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji ) 

 

 

Sporządzony w dniu:        Październik 2018r. 

dla :      

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Mireckiego 26a 

 ( podać nazwę inwestora) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

…........……………………. 

( pieczęć wraz z podpisem ) 

         Październik 2018r.      
(data)     
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MONIKA WYPYCH-PRZYBYLSKA         

              (imię i nazwisko)                                                                               
 

            SLK/4444/POOS/13 

               (nr uprawnień)        

 

               SLK/IS/8336/13 

(nr członkowski izby zawodowej)                                                                                                                   

                                                            

 

                                   

Oświadczenie 

Projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

z późniejszymi zmianami, niniejszym oświadczam, że projekt budowlany : 
 

Budowa instalacji centralnego ogrzewania  
 

Budynek mieszkalny wielorodzinny 

41-205 Sosnowiec, ul. Mireckiego 26a 

(dz. nr 6978, obręb 0009 Sosnowiec) 

 ( podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji ) 

 

 

Sporządzony w dniu:        Październik 2018r. 

dla :      

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Mireckiego 26a 

 ( podać nazwę inwestora) 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

…........……………………. 

( pieczęć wraz z podpisem ) 

         Październik 2018r.      
                                                                                                                                   (data)           


