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OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie Dz.U. z 2020r., poz. 1333 art.20.ust.4 P.B. 

 
OŚWIADCZAMY, 

że niniejszy projekt techniczny „Instalacja c.w.u. i c.o. ” w budynku 
mieszkalnym  wielorodzinnym w Brzegu pl. Młynów 9, dz. nr 200 
obręb 1102, jedn. ewid. 160101_1 M. Brzeg sporządzony został zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
                 
Sprawdzający:       Projektant: 
  

        
mgr inż. Wanda Badura      inż. Stefan Nawrotkiewicz 
   
upr. nr: UAN 7342-111/94                 upr. nr: UAN 7342-186/94 
zaświadczenie: WKP/IS/0099/01    zaświadczenie: WKP/IS/3474/01 
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Opis techniczny 
do projektu technicznego instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym w Brzegu pl. Młynów 9. 
 
1.0. Podstawa opracowania. 

1.1. Zlecenie Inwestora 
   1.2. Inwentaryzacja budynku 
  1.3. Ustalenia z Inwestorem 
   1.4. Obowiązujące normy i przepisy 
 
2.0. Zakres opracowania. 

Dla poszczególnych mieszkań w budynku projektuje się instalację ciepłej wody 
użytkowej oraz instalację centralnego ogrzewania. 
Ciepła woda użytkowa i instalacja c.o. zasilana będzie z węzła cieplnego 
kompaktowego, c.o./c.w.u. zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu 
piwnicy, wykonanego wg odrębnego projektu. 
Budynek wyposażony jest w instalację zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i 
gazową. 
 

3.0. Instalacja ciepłej wody użytkowej. 
Ciepła woda użytkowa dla potrzeb poszczególnych mieszkań przygotowywana 
będzie w projektowanym wg odrębnego opracowania kompaktowym węźle 
cieplnym, zlokalizowanym w piwnicy budynku. 
Parametry pracy instalacji c.w.u. 60/10 oC. 
Doprowadzenie wody ciepłej i cyrkulacji do poszczególnych pomieszczeń 
mieszkalnych   wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego PP-RCT Stabi 
PLUS w klasie PN28 produkowanych zgodnie z normą PN-EN ISO 15874, 
łącznych za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. 
Projektowane rurociągi przystosowane są do pracy w instalacji wody zimnej 
w temperaturze +20oC i do instalacji c.w.u.  w temperaturze +60oC, z 
możliwością stosowania okresowego przegrzewu instalacji w celu 
zabezpieczenia przed bakterią Legionelli. 
Wszystkie rurociągi prowadzić należy po wierzchu ścian, mocując do przegród 
budowlanych za pomocą uchwytów do rur PP w rozstawie podanym poniżej. 
Rozstaw mocowań rurociągów wg wytycznych producenta przyjętego systemu, z 
zachowaniem możliwości wydłużeń termicznych. 
 

dla wody ciepłej i cyrkulacji  
średnica rur 

[mm] 
odległości pomiędzy mocowaniami przesuwnymi 

[cm] 
20 110 
25 125 
32 145 
40 160 
50 180 
63 200 

 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych, w sposób umożliwiający swobodną pracę rurociągu podczas 
wydłużeń termicznych. 
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Na rurociągach w miejscach pokazanych na rysunkach montować zawory 
odcinające kulowe, gwintowane  przewidziane do montażu w instalacjach 
wodociągowych PNmin10; tmin=110 oC. 
Na rurociągach cyrkulacyjnych w podejściach pod pion, należy montować zawór 
termostatyczny np. firmy Danfoss typ MTCV dn = 15 mm z modułem do 
dezynfekcji termicznej instalacji, oraz śrubunki mosiężne. 
Doprowadzenie c.w.u. w poszczególnych mieszkaniach wykonać do punktów 
opisanych dla każdego mieszkania na rysunkach. 
Rozbiór wody przez poszczególne mieszkania będzie opomiarowany za pomocą 
wodomierzy mieszkaniowych. 
Wodomierze zlokalizowane będą w szafkach instalacyjnych metalowych, 
zamykanych umieszczonych na klatce schodowej. 
Szczegóły rozwiązań podano na rysunkach. 
Należy stosować wodomierze mieszkaniowe, przystosowane do pomiaru ciepłej 
wody, skrzydełkowe typ JS-1,5/90, dn 15 mm, dostosowane do montażu 
nakładki radiowej.  
Po zamontowaniu każdy wodomierz należy zabezpieczyć przed manipulacją 
przez zaplombowanie. 
Po zakończeniu prac montażowych instalację wodociągową wody ciepłej i 
cyrkulacji wypłukać, zdezynfekować i wypróbować na ciśnienie. 
Próbę ciśnieniową przeprowadzić wg wymagań zawartych w „Wymaganiach  
technicznych COBRTI Instal, zeszyt nr 7. 
Wysokość ciśnienia próbnego przyjąć p = 0,9 MPa. 
 Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby rurociąg wypłukać, a następnie           
przystąpić do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stężeniu wolnego Cl2 =  

           20 – 25 mg/dm3. 
Rurociąg napełniony podchlorynem sodu pozostawić na okres 1 doby, a  
następnie przeprowadzić płukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania  
wody można przekazać go do eksploatacji. 
Izolację cieplną przewodów należy wykonać w izolacji z  atestem p.poż.. Materiał 
izolacyjny winien być przystosowany do pracy w  temperaturze min. -80oC do 
+95oC oraz spełniać wymagania pożarowe zawarte w  PN-EN 13501-1:2008.  
 Grubość warstw izolacji powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra   
 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.,poz.   
690- wraz z późniejszymi zmianami ).  
 Zakres grubości izolacji przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m K) dla temp 
40’C)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 

½ wymagań z poz. 1-4 
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m K) dla temp 
40’C)1) 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Budynek zasilany będzie w ciepło z projektowanego kompaktowego węzła 
cieplnego dwufunkcyjnego (c.o./c.w.u.) zlokalizowanego w wydzielonym 
pomieszczeniu w piwnicy budynku. 
Projektuje się ogrzewanie wodne o parametrach 75/55 oC, dwururowe, pracujące 
w układzie zamkniętym, z grzejnikami stalowymi płytowymi. 
Instalację rozprowadzającą ciepło do poszczególnych szafek instalacyjnych z 
ciepłomierzami mieszkaniowymi na poszczególnych kondygnacjach budynku 
należy wykonać z rur i kształtek z tworzywa sztucznego PP-RCT Stabi PLUS w 
klasie PN28 produkowanych zgodnie z normą PN-EN ISO 15874, łącznych za 
pomocą zgrzewania polifuzyjnego. 
Rurociągi poziome rozprowadzające w piwnicy oraz piony mocować za pomocą 
typowych uchwytów i wsporników. 
Rurociągi montować ze spadkiem umożliwiającym prawidłowe odpowietrzanie i 
odwodnienie instalacji. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych z PCW. 
Tuleje ochronne wykonać o średnicach wewnętrznych większych od średnic 
zewnętrznych przewodów o co najmniej: 2cm dla przejść przez ściany, oraz 1cm 
przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody 
pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać o 2cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodową a tuleją 
ochronną wypełnić masą plastyczną. 
Rurociągi prowadzić w sposób umożliwiający samokompensację wydłużeń 
termicznych. 
Piony prowadzić po wierzchu ścian klatki schodowej. 
Pion c.o. oraz zespoły licznikowe (ciepłomierze mieszkaniowe) zamontowane 
będą  szafkach instalacyjnych na klatce schodowej na każdej kondygnacji. 
Jako mieszkaniowe liczniki zużycia energii cieplnej projektuje się ciepłomierze 
kompaktowe ultradźwiękowe, np. firmy Diehl typ Sharky 774 z przelicznikiem i 
kompletem czujników o parametrach: 
- dn 15 mm; 
- nominalny strumień objętości qp = 0,6 m3/h; 
- próg rozruchu qr = 2,5 dm3/h; 
W zestawie ciepłomierza należy montować zawory odcinające kulowe, oraz na 
rurociągu powrotnym filtr siatkowy dn 20 mm, PN10. 
Czujnik temperatury zasilania wyprowadzony z ciepłomierza należy montować w 
zaworze odcinającym kulowym z wbudowaną tuleją (dostawa w komplecie z 
ciepłomierzem), przeznaczoną do montażu czujnika. 
Po zamontowaniu każdy ciepłomierz należy zabezpieczyć przed manipulacją 
przez zaplombowanie. 
Rurociągi rozprowadzające od ciepłomierzy do grzejników w poszczególnych 
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pomieszczeniach mieszkalnych wykonać z rur PE-RT/Al/PE_RT o średnicy dz 
20x2,0 mm, łączonych na kształtki systemowe, prowadzonych po wierzchu ścian.  
Rozstaw mocowań rurociągów wg wytycznych producenta przyjętego systemu, z 
zachowaniem możliwości wydłużeń termicznych. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych, w sposób umożliwiający swobodną pracę rurociągu podczas 
wydłużeń termicznych. 
Odpowietrzenie instalacji automatyczne , za pomocą zaworów odpowietrzających  
z zaworem stopowym w najwyższych punktach instalacji. 
W instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe typ KV z podejściem 
dolnym oraz w łazienkach grzejniki stalowe, łazienkowe, drabinkowe z 
zabudowanym zaworem grzejnikowym z nastawą wstępną. 
Zawory grzejnikowe należy wyposażyć w głowice termostatyczne gazowe z 
wbudowanym czujnikiem temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, zakres 
nastawianych temperatur  6 – 26 oC, możliwość ograniczania i blokowania 
wartości ustawionej temperatury.  
Na gałązkach powrotnych w celu umożliwienia odcięcie i demontażu grzejników  
z wbudowanym zaworem projektuje się zawory odcinające z możliwością spustu 
wody i napełniania grzejnika. 
Każdy grzejniki wyposażono w indywidualny odpowietrznik ręczny. 
Grzejniki należy montować w miejscach pokazanych na rysunkach, min. 10cm 
ponad powierzchnią gotowej posadzki. 
Po zakończeniu robót montażowych instalację należy przepłukać wodą 
wodociągową z prędkością nie mniejszą niż 2m/s. 
Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem instalacji c.o., a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej należy instalację napełnić wodą uzdatnioną, 
odpowiadającą parametrom zawartym w PN-93/C-04607 i przeprowadzić próbę 
ciśnieniową całej instalacji.  
W czasie przeprowadzania próby wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe 
muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne 
powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic. 
Wysokość ciśnienia próbnego przyjąć p= 0,6 MPa. 
Czas trwania próby t=30min.  
Po wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać rozruch i uruchomienie na 
gorąco wraz z regulacją układu. Regulacja instalacji wewnętrznej c.o. 
realizowana będzie poprzez ustawienie nastaw wstępnych  na zaworach 
termostatycznych zainstalowanych na grzejnikach, a następnie wymusić obieg 
czynnika grzewczego na gorąco poprzez uruchomienie pompy. 
Nastawy wstępne zaworów w instalacji podane są na rozwinięciach instalacji. 
Próbę należy prowadzić w ciągu 8 godzin.  
Wszystkie grzejniki winny wykazywać równomierne wychłodzenie w granicach 5-
8oC.  
Po wykonaniu prób należy przystąpić do wykonania izolacji termicznej 
przewodów. 
Wszystkie przewody cieplne prowadzone w pomieszczeniach mieszkalnych od 
szafek z ciepłomierzami do  grzejników należy zaizolować termicznie izolacją z 
pianki polietylenowej laminowanej od zewnątrz folią z litego polietylenu o 
następującej minimalnej grubości (przy λ=0,035W/mK):  
- dz 20 - o grubości 13mm  
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Piony i poziomy prowadzone po wierzchu ścian w pomieszczeniach części 
wspólnych należy izolować izolacją z pianki polietylenowej lub poliuretanowej w 
osłonie PCV o następującej minimalnej grubości (dla λ=0,035W/mK):  
 
Tabela Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m K) dla temp 
40’C)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 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 

5.0. Uwagi końcowe. 
Użyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać Wymaganiom 
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych „ oraz zeszyt nr 7 „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych „. 
Ponadto roboty należy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montażu 
wydanymi przez producentów poszczególnych materiałów i urządzeń. 
Wszystkie prace wykonywać z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi   
przepisami BHP i p.poż. 
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie 
prac  realizowanych przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora w czasie  późniejszym niż data niniejszego opracowania.  
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub błędy popełnione podczas 
prac przeprowadzonych przez Wykonawcę lub niestosowanie się do 
obowiązujących przepisów techniczno - prawnych oraz niedostosowania się do 
obowiązujących przepisów BHP i wytycznych Inwestora.  
 Przy wykonawstwie należy uwzględnić elementy i urządzenia dodatkowe, 
nieujęte  w dokumentacji technicznej, których działanie jest niezbędne w celu 
poprawnego  i niezawodnego działania instalacji.   

  
             Opracował: 
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OBLICZENIA 
 

1.0.  Instalacja c.w.u. 
 

Parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej: 
Temperatura zasilania i powrotu c.w.u. tmax=60/10oC  
U – ilość planowanych mieszkańców = 32 osób 
Qc – zużycie cwu na 1 osobę = 100 l/d 
 Zapotrzebowanie c.w.u.: 
Qdśr = U x Qc = 32 x 100 = 3200 l/d = 3,20 m3/d 
Qśrh = Qdśr/t = 3200/18 =156 l/h = 0,178 m3/h 
Qmaxh = Qśrh x Nh 
Nh = 9,32 x U-0,244 

Qmaxh = 0,178 x  9,32 x 0,420 = 0,697 m3/h 
U – ilość planowanych mieszkańców = 32 osób 
Qc – zużycie cwu na 1 osobę 
Temperatura zasilania i powrotu c.w.u. t=55/10oC  
Zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.:  Qcwumax= 26,08 kW, Qcwuśr= 9,32 kW 
Opory instalacji cyrkulacyjnej P=22,10 kPa 
 
2.0. Instalacja c.o. 
 
Zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.: Qco= 39105 W = 39,10 kW 
Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania:  
Temperatura zasilania i powrotu. T=75/55oC  
Ciśnienie maksymalne instalacji c.o. (obliczeniowe) P=0,30MPa. 
Opory instalacji c.o. P=33,50 kPa 
 
Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych mieszkań podano na rysunkach. 

 
 UWAGA: 
 W obliczeniach zapotrzebowania c.w.u. uwzględniono również mieszkania 

nie objęte opracowaniem. 
 W obliczeniach c.o. uwzględniono również zapotrzebowanie ciepła dla celów 

grzewczych mieszkań nie objętych opracowaniem. 
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1.0.Zakres robót  
Zakres prac do wykonania:  
- instalacja ciepłej wody użytkowej i instalacja centralnego ogrzewania. 
2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na działce znajduje się istniejący budynek mieszkalny z infrastrukturą techniczną. 
3.0. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Elementami na które należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na bezpieczeństwo przy 
wykonywaniu robót są: 

a) wykonanie robót montażowych instalacji; 
b) wykonywanie przekuć ścian i stropów; 
c) prace transportowe; 
d) prace prowadzone podczas zgrzewania elementów instalacji. 

4.0. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót  
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać następujących podstawowych 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy: 
 teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych w celu zabezpieczenia 

ich przed wypadkiem 
 przy używaniu sprzętu mechanicznego należy stosować się do przepisów danego sprzętu 

oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa 
5.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie  
       niebezpiecznych.   
Przed dopuszczeniem do wykonywania robót niebezpiecznych należy przeszkolić pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przepisów p.poż, a także stosowania sprzętu 
ochrony osobistej. 
6.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających     
       niebezpieczeństwom.  
Podczas prac montażowych wewnątrz budynku należy: 
 oznakować miejsce prowadzenia robót montażowych, 
 przeszkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przepisów 

p.poż, 
 stosować sprzęt ochrony osobistej, 
 stosować atestowany i sprawny technicznie sprzęt do wykonania robót, 
 prace montażowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy 

 
Kierownik budowy zobowiązany jest opracować plan bioz. 
 
7.0. Podstawa prawna opracowania. 
-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie „Informacji  
   dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. nr 120 pozycja 1126).  
-  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa  
   i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót  
   ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.1263) 
-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401).   
             
             
             
          Opracował: 
 


