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CZĘŚĆ OPISOWA WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD-KAN-GAZ 
Do projektu budowlanego wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i gazu dla  
projektowanej bazy Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Słotwinie, 
zlokalizowanej w Bystrzycy Dolnej nr 55- dz. nr 169/1, 196/3, 196/4 AM1, Obr nr 0004 Bystrzyca Dolna.  
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
• Projekt budowlany - część architektoniczno-konstrukcyjna  
• Zapewnienie dostawy wody i  odbioru ścieków sanitarnych 
• Zapewnienie dostawy gazu 
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.02  r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/ oraz Ustawa z 
07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 89 z 25.08.95r poz 414 z późniejszymi zmianami 

• Dz. Ust. Nr 121 z dn. 11.07.03 Rozp. nr 1138 w sprawie ochrony ppoŜ budynków, innych obiektów  
budowlanych i terenów. Rozp. nr1139 przeciwpoŜarowe zaopatrzenie w wodę 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. -Część II Instalacje 
sanitarne 

• Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone w Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych w zakresie instalacji  

 
2.  ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowy wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu dla projektowanej bazy Świdnickiego Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego zlokalizowanej w Bystrzycy Dolnej nr 55. 
Instalacja c.o. z pom. kotła oraz instalacją klimatyzacji znajduje się w części instalacje c.o. 
Projekt instal. wewnętrznych jest częścią składową projektu architektoniczno - budowlanego.  
Część – „Przyłącza wod-kan-gaz”, znajduje się w TOMIE I – Projekt zagospodarowania terenu.  
 
3.  CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Projektowana jest zmiana sposobu uŜytkowania istniejącego budynku oświatowego na usługowo-
magazynowy. Projektowane są wewnętrzne instalacje wod-kan-gaz-c.o.  
Budynek istniejący  usługowy z częścią magazynowo –warsztatową  i pom kotłowni jest parterowy  o 
konstrukcji tradycyjnej – stropodach wentylowany, dach płaski z pokryciem papowym.  

Część usługowa obejmuje: 
� Część biurową z biurem obsługi klienta wraz zapleczem socjalno –sanitarnym i salą 

konferencyjno –szkoleniową. 
� Dział eksploatacyjny z zapleczem socjalno –sanitarnym pracowników ruchu     

           Część magazynowo- warsztatowa obejmuje:  
� 2- magazyny na części eksploatacyjne (zawory rury, złączki, kształtki)  
� magazyn na pompę asenizacyjną (WUKO) 
� warsztat  

Budynek istniejący podłączony będzie  do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek 
posiada przyłącze gazu 
Ogrzewanie i ciepła woda dla budynku istniejącego – z projektowanego kotła gazowego.  
Wentylacja projektowana (z wykorzystaniem istniejących kominów) – grawitacyjna i ze wspomaganiem 
mechanicznym (wentylator kanałowy) – w pom. WC,  umywalni, pom. serwera i archiwum 
Dla pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej oraz serwerowi projektowane są klimatyzatory. 
 
4.   WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY. 
Wewnętrzną instalację wody zaprojektowano zgodnie z PN-92/B-01706. 
Do budynku usługowo-magazynowego projektowane jest jedno przyłącze wody. Zaraz za wejściem 
przyłączem do budynku zlokalizowano wodomierz główny. Dobór  wodomierza w części obliczeniowej 
przyłączy. Wodomierz naleŜy zamontować w pomieszczeniu kotła na wysokości około 0,60m od 
posadzki, na konstrukcji wsporczej.  
Dobrano wodomierz skrzydełkowy typ JS3,5 DN25 zgodnie z normą PN-91/M-54910. 
Za wodomierzem zlokalizowano zawór antyskaŜeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003. Dobrano zawór 
typ BA 2760 dn1 ½” +  filtr typ Y222P dn 1 ½” np. f-my  Danfoss 
Przed i za wodomierzem, oraz za zaworem antyskaŜeniowm naleŜy zamontować zawory grzybkowe 
odcinające dn40.  



 

 

Instalację wody zimnej i ciepłej moŜna wykonać z rur i kształtek polipropylenowych PP typ 3, PN16 dla 
wody zimnej i typ 3 PN20 dla wody ciepłej. MontaŜ rur PP wykonać zgodnie z zaleceniami technologii  
ORGANIKA PROPEX. 
MoŜliwe jest zastosowanie w instalacji wody  rur z tworzywa sztucznego z  innego materiału np. z rur z 
POLIETYLENU  typ PEX-c bez osłony antydyfuzyjnej,  
lub Wirsbo-PEX  10bar wg ISO 4065, w technologii ORGANIKA Propex., stosując połączenia: dla 
średnic dn16-25 złącza zaciskowe skręcane, dla średnic dn 32-65 złącza WIPEX. MontaŜ pionów i 
poziomów instalacji z rur Wirsbo- PEX wykonać zgodnie z zaleceniami technologii  ORGANIKA 
PROPEX.  
Dopuszcza się wykonanie instalacji wody z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą 
kształtek z uszczelnieniem taśmą teflonową, lub rur miedzianych  
Podejścia do przyborów moŜna wykonać z rur miedzianych łączonych na lutowanie miękkie. 
Niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalą stopową oraz niestopową ocynkowaną. Rury 
stalowe mogą być zastosowane w instalacji przed rurami miedzianymi patrząc w kierunku przepływu 
wody. 
Armaturę montować mosięŜną, chromowaną.  Podłączenie baterii, płuczek ustępowych  wykonać jako 
instalację trójnikową.  
W części budynku biurowo-socjalnego i w korytarzu główne przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
prowadzone będą w obrębie stropu podwieszonego i montowane będą  na wspólnym leŜaku 
montowanym do ścian. 
Piony i podejścia prowadzone będą w bruzdach.  
Przewody wody zimnej naleŜy zabezpieczyć przed wykraplaniem przez załoŜenie izolacji z gotowych 
elementów niepalnych np. polietylenu / zgodnie z PN-85/B-02421/. Przewody wody ciepłej naleŜy 
izolować termicznie. 
Poziomy, piony oraz rozprowadzenia instalacji z rur miedzianych lub z tworzywa sztucznego np. 
Wirsbo-PEX mogą być montowane: 
� w bruzdach ściennych 
� w szachtach (kanałach) instalacyjnych 
� w przestrzeni nadstropowej lub podpodłogowej 
� pod stropami lub po wierzchu ścian, lecz wtedy muszą być obudowane   
Układając przewody naleŜy uwzględniać wydłuŜenia termiczne przewodów, oraz wykorzystywać 
maksymalnie  zjawisko samokompensacji rur. Graniczna długość przewodów nie wymagających 
kompensacji wynosi 5,0m. 
Przewody montowane w  ścianach, podłogach itp zaleca się prowadzić w rurach osłonowych /np. 
rurach pesza/ lub w izolacji cieplnej lub zawinięte w tekturę falistą. Przejścia rur przez stropy lub ściany 
wykonywać w tulejach osłonowych np. z tworzywa sztucznego. Połączenia wraz z metalowymi 
kształtkami naleŜy owinąć folią celem zabezpieczenia przed kontaktem z zaprawami murarskimi.  
Przejścia instalacji wody przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy zabezpieczyć ppoŜ. w klasie 
oddzielenia przegród. 
Po zamontowaniu instalacji przed zakryciem bruzd, i zalaniem podłóg  naleŜy wykonać próbę 
szczelności na ciś. 0,4MPa, następnie instalację dokładnie przepłukać i napełnić ją 5% roztworem 
wapna chlorowanego na okres 48 godzin. 
Przygotowanie ciepłej wody  centralnie z zasobnika cwu zasilanego w cieplo zkotla gazowego – dobór i 
zabezpieczenia zasobnika cwu zgodnie z częścią instalacja c.i.- kotłownia. 
 
5.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych  z 
nieplastyfikowanego  polichlorku winylu PVC, łączonych na uszczelki gumowe. 
Poziomy kanalizacyjne prowadzone są w całości w  wykopie wewnątrz budynku, ze spadkami jak na 
rzucie przyziemia, w kierunku projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej DN160PVC. Średnice i 
spadki zgodnie z PN-92/B-01707.  
 Z uwagi na długość instalacji kanalizacyjnej w posadzce (ok. 30m)  w połowie trasy zaprojektowano 
studzienkę z rewizją kanalizacyjną, umoŜliwiającą kontrolę i przeczyszczenie poziomu kanalizacji 
sanitarnej.   
Rury układać w gotowym wykopie, na podsypce piaskowej gr 20cm, przy przejściach pod ławami 
fundamentów kanalizację prowadzić w rurach ochronnych.  Piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC dn 
110 i dn75-piony do których podłączone są tylko zlewozmywaki i umywalki, montowanych na wcisk. 
Przed przejściem w poziomy piony (K1,K2,K3,K4,K5,K6) zaopatrzyć w rewizje kanalizacyjne, a 
zakończyć rurami wywiewnym stalowymi dn150 dla pionów DN110. Odpowietrzenie pionów 



 

 

kanalizacyjnych do których nie podłączono misek ustępowych  wykonać poprzez montaŜ zaworów 
napowietrzająco-odpowietrzających DURGO DN50 (ZD1,ZD2). 
Ścieki sanitarne z urządzeń będą odprowadzane bezpośrednio do projektowanych pionów 
kanalizacyjnych. Podłączenie misek ustępowych DN110PVC, syfonów podłogowych  z natrysków oraz 
syfonów zlewozmywaków DN50PVC, a z umywalek DN32PVC. 
W pomieszczeniach gospodarczych, w węzłach sanitarnych i w umywalni projektowane są wpusty 
podłogowe DN50.  
Przejścia instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody oddzielenia poŜarowego naleŜy zabezpieczyć 
ppoŜ. w klasie oddzielenia przegród.  
Do pionów nr K5 i K6 podłączone zostaną skropliny z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów. 
Skropliny prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego, grawitacyjnie przewodami PVC z rur 
cienkościennych dn25 i 32mm. Rurociągi łączone są poprzez klejenie. Przewody odprowadzania 
kondensatu naleŜy łączyć z instalacją kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie minimum 15cm. 
 
6.  WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU 
Obiekt objęty opracowaniem posiada istniejące przyłącze gazu n/c Dn50st.cz. i posiada aktualne 
zapewnienie dostawy gazu zgodnie z informacją znak: wa-TZT/426/JK-INF-201536/2013 DzierŜoniów 
23.07.2013r, o przyłączeniu obiektu do sieci gazowej. 
Projektuje się montaŜ szafy zewnętrznej gazowej. W szafie zlokalizowany zostanie węzeł pomiarowy 
gazu z gazomierzem G6 o przepustowości nominalnej 6,m3/h oraz kurek główny gazu flanszowy 
dn50st. Gaz doprowadzony będzie istniejącym przyłączem na potrzeby centralnego ogrzewanie i 
ciepłej wody budynku magazynowo-usługowego oraz na potrzeby myjni.  
Gaz doprowadzony będzie w budynku usługowo-magazynowym do projektowanego pomieszczenia 
kotła z kotłem kondensacyjnym o mocy 35kW na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody  
uŜytkowej- zasobnik cwu o poj. 400m3.  
Za pomieszczeniem kotła instalacja gazu poprowadzona będzie dalej budynkiem, a następnie jako 
zewnętrzna doziemna instalacja gazu doprowadzona będzie do projektowanej myjni samochodowej wg 
proj. typ. F-my SULTOF z kotłem gazowym o mocy 25kW. 
Wewnętrzna instalacja gazu zaprojektowana zgodnie z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 
12.04.02  r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 
Dz.U. Nr 75 z 15.06.02r poz.690/ 
Instalacja gazu prowadzono zostanie po wierzchu ścian, przez pomieszczenia biurowe i korytarz 
instalacja poprowadzona zostanie w wentylowanym stropie podwieszonym.  
Instalację gazu w całości wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, o 
średnicach dn 40-50mm, łączonych poprzez spawanie. 
Urządzenia gazowe naleŜy połączyć za pomocą łączników Ŝeliwnych na sztywno uszczelniając tak jak 
przewody gazowe. Instalacje gazu prowadzić po wierzchu ścian, stosując mocowanie poprzez uchwyty 
dystansowe. Przed kotłem w miejscu łatwo dostępnym naleŜy zamontować kurek odcinający (zawór 
kulowy) posiadający atest IGNiG w Krakowie. 
Przejście przewodów przez ściany wykonać w rurach ochronnych uszczelnionych masą nie 
powodującą korozji. Złączki gwintowane stosować wyłącznie do podłączenia urządzeń gazowych z 
instalacją. Do uszczelnienia połączeń gwintowych zastosować taśmę teflonową lub pastę 
uszczelniającą. Przewody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przepływu gazu. 
Instalacja powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących 
Z zabezpieczenia kotłowni zgodnie z częścią instalacje c.o.- Kotłownia. 
Po zakończeniu montaŜu instalacji wykonać próbę szczelności gazem obojętnym na ciśnienie 
0,05MPa. Czas trwania próby gazowej 30min mierzona powinna być urządzeniem z aktualnym 
świadectwem legalizacji. Z próby naleŜy sporządzić protokół. Odbiór instalacji gazowej polega na 
sprawdzeniu zgodności z projektem a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, 
sprawdzeniu atestów, aprobat i deklaracji zgodności. Całość robót wykonać zgodnie z projektem. 
Instalację gazową naleŜy po wykonaniu próby szczelności pokryć powłoką antykorozyjną. 
 
7.  PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia został przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2004 roku i uwzględnia specyfikę wykonania inwestycji na podstawie 
opracowanego projektu budowlanego. 
 
 
1.Prowadzenie robót w pom. kotła 

 Roboty przy realizacji kotłowni prowadzone są w wydzielonym pomieszczeniu kotła. Roboty 



 

 

realizowane przez wykonawcę nie stwarzają zagroŜenia dla osób postronnych, pod warunkiem 

zabezpieczenia wejścia do pomieszczenia przed osobami postronnymi.  

2.Roboty montaŜowe technologii kotłowni gazowej 

 Prace montaŜowe technologii kotłowni polegają na wykonaniu prac spawalniczych, malarskich 

i izolacyjnych oraz rozruchu urządzeń w pomieszczeniu kotła.  

Przy prowadzeniu tych prac naleŜy zapewnić sprawne wentylowanie pomieszczeń. 

W czasie wykonywania prac remontowych bardzo często zachodzi potrzeba posługiwania się otwartym 

ogniem ( prace spawalnicze, podgrzewanie elementów metalowych, cięcie gazowe ). 

Kotłownia jest obiektem, gdzie  w czasie remontów mogą znajdować się materiały łatwopalne jak olej, 

farby, rozpuszczalniki, czyściwo, itp. Mimo zachowania warunków bhp okoliczność ta stwarza 

zagroŜenie poŜarowe i jest potencjalnym zarzewiem ognia i wybuchu. 

3.MontaŜ układu powietrzno - spalinowego 
 MontaŜ przewodu powietrzno-spalinowego realizowany jest wewnątrz budynku oraz z dachu 

budynku. MontaŜ prowadzić przy stosowaniu zasady pracy z asekuracją ( praca co najmniej dwóch 

ludzi ), praca na wyraźne polecenie przełoŜonego. Szczególną uwagę zwracać na zabezpieczenie 

materiałów i narzędzi przed zsunięciem się z dachu. 

4.Roboty elektryczne 
 Roboty elektryczne mogą być realizowane przez uprawnione osoby i zakończone stosownymi 

protokołami badań skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej oraz badań stanu rezystancji izolacji 

urządzeń elektrycznych. 

5.Rozruch kotłowni 
Rozruch kotłowni prowadzić zgodnie z instrukcją DTR zabudowanych urządzeń. Uruchamiać 

urządzenia sprawne, posiadające wszystkie zabezpieczenia i osłony oraz wymagane powłoki izolacji 

elektrycznej i termicznej. 

Natychmiast zatrzymywać urządzenia niesprawne, wykazujące objawy stanu awaryjnego (drgania, 

wibracje, efekty akustyczne, iskrzenia, niekontrolowany wzrost temperatury i ciśnienia ) i powiadomić 

przełoŜonych. 

 

8.  UWAGI OGÓLNE: 
WyŜej wymienione roboty naleŜy wykonać zgodnie z: 
•  „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”      
    część II – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 
• „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”  
• Próbę szczelności gazu przeprowadzić zgodnie z PN-92/M.-34503 w obecności dostawcy gazu 

/powietrzem na ciś 0,1MPa przez 30min/. 
MontaŜ gazomierza i uruchomienie instalacji gazowej nastąpi po dokonaniu odbioru i podpisaniu 
umowy z dostawcą gazu 
   
 
 
                                                                                    
                                                                                      OPRACOWAŁA: 
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