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Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych 
mgr inż. Paweł Zawalski 

43-360 Meszna ul. Orzechowa 1; tel. 502576782 
 
 
 
 
Obiekt: Remont dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza  
            nieużytkowego na funkcje użytkowe w budynku dużego internatu 
            MOW w Jaworzu    
 
               
 
 
Adres budowy: 43-384 Jaworze ul. Pałacowa 1 
 
Inwestor:  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu 
                43-384 Jaworze ul. Pałacowa 1 
 
Faza projektowa: projekt budowlano - wykonawczy 
 
 

Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych 
 
 
 
Projektował: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdził: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 11. 2016 r. 
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 Opis techniczny 
do projektu instalacji sanitarnych adaptacji poddasza budynku Dużego Internatu  

MOW w Jaworzu u. Pałacowa . 
 

1. Podstawa opracowania 
- projekt architektury  
- inwentaryzacja stanu istniejącego 
- PN i przepisy 

 
2. Projekt zawiera 

- strona tytułowa 
- opis techniczny 
- obliczenia 
- rysunki:       1. Rzut piwnic inst. wod. kan.  1 :100 

2. Rzut parteru inst. wod. kan. 1:100 
3. Rzut piętra inst. wod. kan.  1:100 
4. Rzut poddasza inst. wod. kan. 1:50 
5. Rzut piwnic inst, c.o.   1:100 
6. Rzut parteru inst. c.o.  1:100 
7. Rzut piętra inst. c.o.  1:100 
8. Rzut poddasza inst. c.o. 1: 50 

                                    12. Rozwinięcie instalacji widy socjalnej 
3. Zakres opracowania 

W projekcie opracowano: 
- instalację c.o.  
- instalację wod. kan. 

 
4.1. Opis rozwiązania projektowego instalacji grzewczej 

Budynek posiada własną kotłownię gazową o mocy 95 kW zlokalizowaną w 
piwnicy. Kotłownia wykonana została w latach 1999 -2000. 
Instalacja wykonana jest z rur miedzianych rozprowadzonych na poziomie 
piwnicy i wyprowadzona pionami na parter, I piętro. Grzejniki blaszane  z 
zaworami termostatycznymi. Instalacja jest w dobrym stanie technicznym. 
Projektuje się: 
-  likwidację grzejnika na spoczniku parter-piętro i wykonanie nowego 
grzejnika na korytarzu parteru (wykonanie podejścia z piwnicy) 
- przedłużenie pionów z I piętra na poddasze, wykonanie odpowietrzników i 
wykonanie  poziomów w podłodze z podejściami do grzejników VK.  
-  montaż grzejników w pomieszczeniach wyposażone w zawory 
termostatyczne z głowicami 
Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych na lut miękki. 

Rury układać w sposób zapewniający kompensację wydłużeń liniowych; przy 
odgałęzieniach zapewnić swobodną pracę przewodów. Przejścia przez stropy i 
ściany wykonać w rurach ochronnych. 

            Wykonaną instalację przepłukać i poddać próbie na ciśnienie 0,4 MPa.  
 

 
 



 3 

4.2. Instalacja wod. kan. 
Stan istniejący:  
Budynek szkoły posiada instalację wody zimnej, ciepłej z cyrkulacją cwu. 
Hydranty wewnętrzne podłączone są z instalacji wody zimnej. Instalacja 
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Część instalacji jest wymieniona 
na rury plastikowe.  
Budynek posiada odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej. 
Instalacja wykonana jest z rur żeliwnych łączonych na sznur i cement.  
żeliwnych Dn 100. Poziom w piwnicy w kotłowni zbierający ścieki z pionów 
wyprowadzony jest na zewnątrz budynku do studzienki kanalizacji sanitarnej.   
Stan projektowany: 
Należy wykonać rozdzielenie instalacji wody zasilającej hydranty wewnętrzne 
od wody socjalnej. Istniejący pion hydrantowy wykorzystać dla zasilania 
sanitariatów w zimną wodę. Instalację wody ciepłej i cyrkulacji dla potrzeb 
natrysków na poddaszu wykonać nową od poziomu parteru z rur warstwowych 
PE-RT/AL./PE-RT. Wodę zimną wykoać rurami PP. 
Piony wody: zimnej PP Dz40, cwu PE stabi Dz40 i cyrkulację wyprowadzić na 
posadzkę poddasza: cyrkulację spiąć z cwu a na rurze wody zimnej i cwu 
wykonać zawory odcinające umożliwiające odcięcie wody do umywalni. 
Zawory obudować szafką blaszaną zamykaną mocnym zamkiem. Instalacją 
wodną do umywalni prowadzić w warstwie ocieplenia w podłodze. 
W kabinach natryskowych wykonać baterie natryskowe wandaloodporne 
podtynkowe czasowe samozamykające z wylewką prysznicową stałą 
montowaną na wysokości 180 cm. Odwodnienie kabin wykonać 
odwodnieniami liniowymi prysznicowymi np. VANDI 95L  
Przez pomieszczenia parteru instalację prowadzić w bruzdach w ścianach w 
otulinie z pianki PE. Przejścia przez stropy w tulejach ochronnych. 
Instalację ciepłej wody cyrkulację i wodę zimną ocieplić pianą PE gr 18 mm 
rury wody zimnej w ścianach prowadzić w rurze ochronnej (peszlu). 
Podejścia do przyborów prowadzić pod tynkiem. Na podejściach wykonać 
zawory odcinające motylkowe. Baterie łączyć przy pomocy węży elastycznych 
w oplocie stalowym. 

W WC muszlę ustępową zawiesić na stelażu z spłuczką. 
          Wykonaną instalację wodociągową poddać próbie na 1,0 MPa.   

Istniejące odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych prowadzone przez poddasze 
poprowadzić w podłodze w warstwie ocieplenia do ściany zewnętrznej i 
wyprowadzić nad dach rurą wywiewną PCW 110. 
Wykonać nowy pion kanalizacyjny PCW 110 na poddasze. W kotłowni pion 
podłączyć do istniejącego poziomu żeliwnego 150 mm. Przez parter i I piętro 
pion prowadzić w bruździe w ścianie. 
 

 
5.   Uwagi końcowe. 

Całość instalacji wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 
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                                                  Bielsko-Biała 21.11.2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Niniejszym oświadczam, że projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych adaptacji 
poddasza Internatu Dużego w MOW w Jaworzu ul. Pałacowa 1 
opracowany został zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
   PROJEKTOWAŁ:                                                             SPRAWDZIŁ:                                     
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INFORMACJA O PLANIE BEPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

 
 
 
 
Obiekt:  Internat Duży MOW Jaworze ul. Pałacowa 1 
 
 
Adres budowy:  Jaworze ul. Pałacowa 1 
 
 
 
 
 
 
Kierownik budowy: 
 
 
 
 
 
 
Sporządzający plan BIOZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.11. 2016 r. 
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1.   Zakres robót 
- prace przygotowawcze –  

wykonanie przebić przez ściany i stropy, założenie rur ochronnych 
-   prace instalacyjne:  montaż instalacji rurowych łączonych zgrzewanie 
-   ustawianie odbiorników 

- wykonanie kanalizacji z rur PCW kielichowych 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
-   istniejąca kanalizacja sanitarna 
-   istniejąca instalacja gazowa 
-   istniejąca instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej 
-   istniejąca instalacja c.o. 
 

3. Elementy zagrożenia życia i zdrowia na placu budowy 
-   brak 
 

4. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji instalacji 
            Środki zapobiegawcze: 

- wszyscy pracownicy Wykonawcy mają przejść szkolenie BHP 
 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót 
 
6. Materiały niebezpieczne: nie występują. 
 
7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika 
budowy. 
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Zestawienie materiałów 
 

1. Inst. c.o.  
-  grzejniki c.o. VK z zaworem i głowicą  
                                                       11-600-400                   kpl.  2 
                                                       21-600-600                     kpl. 3 
                                                       21-600-800                    kpl.  3 
                                                       22-600-600                    kpl.  2 
                                                       22-600-800                    kpl.  2 
                                                       22-600-1000                  kpl.  6 
                                                       22-900-600                    kpl.  1 
                                                       22-900-1000                  kpl.  1 
                                                       33-600-1000                  kpl.  1    
-  rury miedziane      16 x1                                                     mb 60 
                               18 x 1                                                  mb 70 
                               22 x 1                                                  mb 30   
                               28  x 1,5                                                mb 60 
-  izolacja PU gr. 20 mm do rur 16-28                                      mb  90 
-   uchwyty stalowe z wkładką do rur jw.    do 25 mm              szt. 20 
-   odpowietrznik TACO 3/8” z zaworem                                    szt.  4  
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2. Instalacja wod. kan. 

-  umywalka dł. 60 cm z półpostumentem,  
    syfonem, 2 wężykami i zaworkami motylkowymi, 
     bateria stojąca                                                                 kpl. 2 
-   bateria natryskowa wandaloodporna podtynkowa 
     czasowa samozamykająca z wylewką prysznicową  
     stałą naścienną                                                                kpl.  12 
-   WC ze stelażem i spłuczką;                                                 kpl.  2 
-   odwodnienie liniowe prysznicowe VANDI 95L                      kpl. 12 
-   wpust podłogowy Dn 50 z rusztem nierdzewnym                szt.  1 
-   kurek ze złączką do węża chromowany Dn 15                    szt.  1              
-   rury kanalizacyjne PCW        Dz 110                                 mb  50 
                            Jw. lecz       Dz 50                                   mb 30 
                            Jw. lecz       Dz 40                                   mb  10 
-   rewizja PCW 110 okrągła                                                  szt.  1 
-   zawór „durgo” Dn 50                                                        szt.  2 
-   wywiewka kanalizacyjna 110                                             szt.  4     
-  rury PEXa Dz 40 x 3,7                                                       mb  35 
                  Dz 32 x 2,9                                                       mb  40 
                  Dz 25 x 2,3                                                       mb  40 
                  Dz 20 x 2,0                                                       mb 20 
                  Dz 16 x 2                                                         mb  20 
-   izolacja PE 18 mm do rur jw   
-   zawór priorytetu Honeywel  DH 300; Dn 50                         szt.  1 
-   zawór kulowy do wody Dn 50 mm                                     szt.  1 
-   zawór jw. lecz Dn 40                                                        szt.  2 
-   zawór jw. lecz Dn 32                                                        szt.  4 
-   zawór jw. lecz Dn 25                                                        szt.  4 
-   zawór jw.  lecz 20 mm                                                     szt.  4 
-   zawór jw. lecz Dn 15                                                       szt.  4 
-   szafka –obudowa zaworów na poddaszu stalowa zamykana 
    40x40x20 cm                                                                  szt.  1 
 
 

 


