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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• zlecenie inwestor, 
• przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe, 
• literatura techniczna, 
• wizja lokalna. 
• podkłady  architektoniczno – budowlane; 
• inwentaryzacja architektoniczno-budowlana; 

 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlano-wykonawczy instalacji 
sanitarnych zmiany sposobu użytkowania Zespołu Szkół w Waleńczowie na budynek 
mieszkalny dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. 

Obecnie budynek posiada przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej, a 
także kotłownię węglową eko-groszek o mocy 50 kW z podgrzewaczem 
pojemnościowym.  

3. INSTALACJA WODY 
 

W projektowanym budynku przewiduje się instalację doprowadzającą zimną wodę 
do przyborów sanitarnych na cele bytowo-gospodarcze. Instalacja  wykonana zostanie 
z rur PP w prostych sztangach, główne rozprowadzenia poprowadzić pod stropem 
piwnic i następnie wykonać podejścia do poszczególnych pogrupowanych przyborów. 

Źródło wody stanowi istniejące przyłącze wody dn 40 z istniejącej sieci 
wodociągowej dn100. Wodomierz istniejący, bez zmian. 

Projektowana instalacja c.w.u. oparta zostanie na dwuwężownicowym 
pojemnościowym podgrzewaczu wody o pojemności 400 litrów znajdującym  się w 
pomieszczeniu kotłowni (lokalizacja wg części rysunkowej). Podgrzewacz wody będzie 
wyposażony zawór bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze. Dolna wężownica 
podgrzewacza będzie współpracować z baterią czterech płaskich kolektorów 
słonecznych na konstrukcji wsporczej. 
Dla wspomagania podgrzewu ciepłej wody użytkowej zaprojektowano instalację solarną 
współpracującą z dwuwężownicowym podgrzewaczem o pojemności 400 litrów.  
Dobór i zakres dostawy urządzeń solarnych na podstawie przyjętego bilansu cieplnego  
i maksymalnego rozbioru ciepłej wody szacowanego na Gmax=400 dm3/h.  
 
 - Parametry techniczne urządzeń solarnych  
Dobrano następujące urządzenia:  
Kolektory powierzchniowe  
Typ: Pakiet 4 kolektorów płaskich – 1 kpl.  
Powierzchnia kolektora brutto: 2,095m2 

Powierzchnia absorbera: 1,818 m2 

Sprawność optyczna: 80,2 % 
Współczynnik przenikania ciepła: α1=3,8 W/m2K  
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Współczynnik przenikania ciepła: α2=0,067 W/m2K  
Wymiar kolektora:  

 szerokość:  1037mm  
          wysokość: 2020mm   
          głębokość: 87mm  
Ciężar kolektora netto: 40 kg  
Wyposażenie fabryczne kolektorów stanowią zestawy podłączeniowe z zaworami  
odpowietrzającymi, teowniki montażowe oraz regulowane rusztowanie wsporcze 
przeznaczone do dachu płaskiego.  
Średnica złączek między kolektorami: Ø22 (przyłącza Ø22x1Cu) Pion solarny wykonać 
z rur miedzianych CU 22x1,0 wyprowadzonych w bruździe sciennej. Przewody 
prowadzić w otulinie kauczukowej o grubości min. 20mm. 
Kolektory zamontować ponad dachem kotłowni na konstrukcji wsporczej.  
Stacja solarna ZPS 18 – 1 kpl  
Stacja wyposażona w armaturę, zawór bezpieczeństwa, manometr, separator 
powietrza, odpowietrznik, układ napełniania i opróżniania oraz pompę solarną  
Podgrzewacz solarny – 1 kpl  
Pojemność podgrzewacza: 400 dm3 
Temperatura w obiegu pierwotnym: 80ºC  
Instalacja solarna jest zabezpieczona naczyniem wzbiorczym o pojemności 24 dm3 .  
Regulacja przepływu instalacji solarnej: zgodnie z wytycznymi producenta systemu 
solarnego układ nie wymaga stosowania dodatkowych zaworów regulacyjnych. 

Przelew z zaworu bezpieczeństwa podgrzewacza c.w.u. po zasyfonowaniu należy 
odprowadzić do pobliskiego pionu kanalizacji sanitarnej.  

Podejścia do odbiorników wykonać w bruzdach. Po dokonaniu prób i odbioru 
instalacje można przykryć. Grubość warstwy tynku przykrywającego bruzdy powinna 
wynosić od 2 do 3 cm.  

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku należy 
wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych i przesuwnych co 
zapobiegnie konieczności wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano 
zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody ciepłej. Armatura na 
przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. W armaturze 
czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.  

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów 
instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzi ć przewodów wodoci ągowych powy żej 
przewodów elektrycznych.  Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną 
należy stosować przepust w tulei ochronnej.  

Przed zbyt wysoką temperaturą instalacja ciepłej wody użytkowej zabezpieczona 
będzie poprzez zawór temperaturowy ATM 883 dn 25 o zakresie nastaw 35-60oC 
zamontowany na wyjściu wody ciepłej z podgrzewacza.  

Należy zapewni ć możliwo ść przeprowadzenia okresowej dezynfekcji 
termicznej instalacji c.w.u. przy temperaturze nie niższej ni ż 72°C. 
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Po wykonaniu instalacj ę należy przepłuka ć i podda ć próbie ci śnieniowej. Po 
pozytywnych wynikach próby nale ży pobra ć wod ę z najdalszych odcinków 
instalacji do bada ń bakteriologicznych. W przypadku gdy woda nie 
odpowiadałaby warunkom wody pitnej instalacj ę należy zdezynfekowa ć, 
przepłuka ć i czynno ści badania powtórzy ć aż do uzyskania 
satysfakcjonuj ącego wyniku. 

Z uwagi na doprowadzenie wody wył ącznie do przyborów sanitarnych a nie 
technologii przyj ęto zawór antyska żeniowy typu EA zamiast zaworu BA. 
Zabrania si ę podł ączania do instalacji odbiorników technologicznych. Zawór 
montowa ć za wodomierzem. 

 

 

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

Instalacje kanalizacyjną wewnętrzną (piony, podejścia do urządzeń sanitarnych oraz 
przewody odpływowe) wykonać z rur PCV/HT łączonych kielichowo na wcisk. Przewody 
kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania  z zachowaniem 
spadków i średnic podanych na rozwinięciu i rzutach. 

W budynku zaprojektowano  pion kanalizacyjny o średnicy  110 PCV/HT 
zakończony rurą wywiewną (wg części rysunkowej). Wywiewnik należy umieścić pół 
metra powyżej dachu. Na pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach załamań 
zamontować rewizje wg części rysunkowej.  

Pion kanalizacyjny musi być bezwzględnie zabudowany. Wszystkie podejścia pod 
syfony wykonać w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urządzenia podłączone do 
instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon. Do pionu należy podłączyć 
podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych. Ścieki odprowadzone zostaną na 
zewnątrz do bezodpływowego zbiornika na ścieki o pojemności do 10m3. Przewidziano 
zbiornik betonowy.  

Kanalizację zewnętrzną zaprojektowano z rur PCV  SN8  oraz o średnicach 
zgodnych z rysunkami.  

Na włączeniu kanalizacji, należy zabudować studzienkę kanalizacyjną PCV o 
średnicy fi 600.  

Studzienkę wykonać z włazem typu A-12,5. Na całym odcinku kanalizacji  należy 
zastosować obsypkę i podsypkę grubości 20 cm. Kanalizację należy ułożyć ze 
spadkiem zgodnym z rysunkami w kierunku projektowanego zbiornika na ścieki. 

 

5. Instalacja C.O.  
 

Instalacja centralnego ogrzewania istniejąca z grzejnikami członowymi 
aluminiowymi, gałązki i poziomy stalowe spawane, zamontowane zawory 
termostatyczne i powrotne. W związku z przesunięciami ścianek działowych zachodzi 
konieczność zmiany lokalizacji kilku grzejników (zgodnie z częścią rysunkową). Należy 
spuścić wodę, przedłużyć wskazane gałązki, zamontować grzejnik wg nowej lokalizacji, 
wykonać próbę szczelności, napełnić instalację, odpowietrzyć grzejniki. 

Wentylacja pomieszczeń zgodnie z częścią architektoniczną. 
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6. Izolacja termiczna 
    Jako izolację termiczną przewodów centralnego ogrzewania w budynku zastosować 
należy otulinę z polietylenu firmy TERMAFLEX.  
           Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach 
centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), 
instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania 
minimalne określone w poniższej tabeli 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 
Lp. 
 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

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

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 mm 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 
 

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 odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna. 
 
 
 

7. Uwagi końcowe 
� Materiały użyte do wykonania instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty                       

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
� Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru 

robót  budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz 
przepisami bhp. 

 

8. WYTYCZNE BRANŻOWE  
 

8.1. Wytyczne budowlane 
 

- należy wykonać przejścia przez przegrody budowlane.  
- przejścia przez dach zabezpieczyć przed przenikaniem opadów atmosferycznych.  
-  rozmieszczenie, gabaryty urządzeń wg rysunkach.   
-  wykonać konstrukcje wsporcze pod kolektory słoneczne 
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8.2.  BHP 
- opracować instrukcję obsługi dla instalacji, 
- wykonać instalację przeciwporażeniową dla podłączenia silników elektrycznych. 

 
8.3. Wytyczne ppo ż. 

-  wykonać instalacje z materiałów nie palnych 
- przy przejściach kanałów przez strefy oddzielenia pożarowego zainstalować klapy 

przeciwpożarowe o odporności EIS 120 (sprężynowe z topikiem). 
 
8.4. Wykonawstwo 
 Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe 

Podane nazwy producentów urz ądzeń mają znaczenie jedynie dla okre ślenia 
standardów i parametrów technicznych wyrobów oraz p rocedur ich wbudowania. 
Dopuszcza si ę zastosowanie odmiennych materiałów ani żeli wskazane w 
projekcie pod warunkiem zachowania niezmiennych par ametrów technicznych.  

Wszelkie zmiany nale ży konsultowa ć z projektantem i uzyska ć pisemn ą 
zgodę na zamian ę. 
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 

ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: 

 

INSTALACJE SANITARNE 
Projekt budowlano-wykonawczy zmiany sposobu użytkowania Zespołu Szkół  

w Waleńczowie na budynek mieszkalny dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

 

Lokalizacja:       Ul. Częstochowska 8 
   42-151 Waleńczów 

   nr ewid. działki 268/10, 702 obręb Waleńczów 
 

 Inwestor:       POWIAT KŁOBUCKI  
   reprezentowany przez: 
   ZARZĄD POWIATU KŁOBUCKIEGO    
   z siedzibą w Kłobucku 
   ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 

 

Projektant:             mgr  inż. Andrzej Borkowski 
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1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w zakresie instalacji sanitarnych 

Informacja obejmuje: 

� określenie zakresu robót i obiektów, 
� wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
� wskazanie przewidywanych zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót 

budowlanych, 
� wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 
� wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia 

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan 
wraz ze zbiornikiem na ścieki, instalacji solarnej. 

2. Podstawa opracowania. 

� “Projekt budowlany”  
� ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 

z późniejszymi zmianami) 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 
z 2003 r. Nr 47 poz. 401), 

� warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
� aktualne przepisy i normy związane z tematem 

 
3. Informacja  bioz - opis. 
3.1. Zakres robót. 
Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano – instalacyjnych w 
obrębie przedmiotowego lokalu, a w szczególności: 

� montażu instalacji centralnego ogrzewania (dostosowanie istniejącej instalacji) 
� montażu instalacji solarnej 
� montażu podgrzewacza c.w.u. w istniejącej kotłowni 
� montażu instalacji wod-kan 
� montażu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

 
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obrębie prowadzonych prac znajdują się następujące obiekty budowlane: 

• istniejący budynek objęty zmianą sposobu użytkowania  
3.3. Elementy zagospodarowania działki/terenu mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Na terenie objętym pracami budowlanymi nie występują elementy zagospodarowania 
terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
3.4. Przewidywane zagrożenia. 
W czasie realizacji inwestycji prowadzone będą następujące roboty budowlane: 
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A. roboty hydrauliczne 
B. roboty spawalnicze 
C. roboty ziemne 
D. montaż kolektorów słonecznych  
E. montaż podgrzewacza c.w.u. 
F. montaż kanalizacji podposadzkowej wraz z montażem zbiornika na ścieki. 
3.5. Instruktaż BHP pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, zwłaszcza niebezpiecznych należy 
przeprowadzić szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materiałów niebezpiecznych na terenie 
budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do ustalenia 
z inwestorem bądź z inspektorem nadzoru miejsca składowania materiałów 
niebezpiecznych. 
Pomieszczenie takie powinno być dostępne tylko dla pracowników wykonujących 
powyższe prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. 
Materiały niebezpieczne powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i 
zgodnie z instrukcją ich użytkowania. 
 
3.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu. 
Środki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robót należy zapewnić zgodnie z 
rozdz. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 
2003 r. Nr 47 poz. 401). 
Drogi pożarowe w istniejącym układzie komunikacyjnym. 
3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urządzeń. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do ustalenia 
z inwestorem bądź z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji 
technicznej oraz techniczno – ruchowej urządzeń. 
Pomieszczenie takie powinno być dostępne tylko dla pracowników wykonujących 
powyższe prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora. 
 
4. Uwagi ko ńcowe 
Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik budowy 
winnien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2003 r. Nr120 poz. 1126). 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami 
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robót, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa budowlanego. Do realizacji budowy można używać jedynie 
materiałów posiadających niezbędne atesty i aprobaty. 

 


