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 Egz. nr: 1/4 

Ezg. dla Inwestora 

 
 

 
 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Nazwa i adres 

jednostki 

projektowej: 

 

ARCHIPIO Pracownia Architektury 

Monika Grubiak 

Wierzbno 16 

48-385 Otmuchów 

 

Nazwa i adres 

obiektu 

budowlanego 

oraz kategoria 

obiektu 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała, dz. nr 1082 

Jednostka ewid. Biała - miasto 

Obręb: Biała 

Kategoria XIII; wsp.(k) –  4,0; wsp.(w) – 1,5 
Imię i nazwisko 

Inwestora/ów 
GMINA BIAŁA 
ul. Rynek 10  

48-210 Biała 
 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. 

Monika Grubiak (właściciel pracowni) 
 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

instalacji sanitarnej 
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  Egz.nr: 2/4 

Ezg. dla AB 

 
 

 
 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Nazwa i adres 

jednostki 

projektowej: 

 

ARCHIPIO Pracownia Architektury 

Monika Grubiak 

Wierzbno 16 

48-385 Otmuchów 

 

Nazwa i adres 

obiektu 

budowlanego 

oraz kategoria 

obiektu 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała, dz. nr 1082 

Jednostka ewid. Biała - miasto 

Obręb: Biała 

Kategoria XIII; wsp.(k) –  4,0; wsp.(w) – 1,5 
Imię i nazwisko 

Inwestora/ów 
GMINA BIAŁA 
ul. Rynek 10  

48-210 Biała 
 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. 

Monika Grubiak (właściciel pracowni) 
 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

instalacji sanitarnej 
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  Egz.nr: 3/4 

Ezg. dla PINB 

 
 

 
 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Nazwa i adres 

jednostki 

projektowej: 

 

ARCHIPIO Pracownia Architektury 

Monika Grubiak 

Wierzbno 16 

48-385 Otmuchów 

 

Nazwa i adres 

obiektu 

budowlanego 

oraz kategoria 

obiektu 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała, dz. nr 1082 

Jednostka ewid. Biała - miasto 

Obręb: Biała 

Kategoria XIII; wsp.(k) –  4,0; wsp.(w) – 1,5 
Imię i nazwisko 

Inwestora/ów 
GMINA BIAŁA 
ul. Rynek 10  

48-210 Biała 
 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. 

Monika Grubiak (właściciel pracowni) 
 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

instalacji sanitarnej 
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  Egz.nr: 4/4 

Ezg. na budowę 

 
 

 
 

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

Nazwa i adres 

jednostki 

projektowej: 

 

ARCHIPIO Pracownia Architektury 

Monika Grubiak 

Wierzbno 16 

48-385 Otmuchów 

 

Nazwa i adres 

obiektu 

budowlanego 

oraz kategoria 

obiektu 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała, dz. nr 1082 

Jednostka ewid. Biała - miasto 

Obręb: Biała 

Kategoria XIII; wsp.(k) –  4,0; wsp.(w) – 1,5 
Imię i nazwisko 

Inwestora/ów 
GMINA BIAŁA 
ul. Rynek 10  

48-210 Biała 
 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. 

Monika Grubiak (właściciel pracowni) 
 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

instalacji sanitarnej 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nysa, dn. 22.08.2017 r. 



ARCHIPIO Pracownia Architektury Monika Grubiak; ul. Mariacka 14-16 m2; 48-300 Nysa; TEL. +48 723 817 168 
e-mail: archipio@interia.pl,  www.archipio.pl 

Spis zawartości projektu budowlanego: 

Nr 

pkt. 

Spis zawartości Nr strony 

 Strona tytułowa projektu budowlanego.  

Spis treści projektu budowlanego.  

1. Dane ogólne.  

2. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

wymagane przepisami szczególnymi. 
 

3. Plan sytuacyjny.  

4. Projekt budowlany: 

 - projekt instalacji grzewczej C.O. 
 

5. Inwentaryzacja budowlana   
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1. DANE OGÓLNE 

 
- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA  

I INNE DOKUMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI 

SZCZEGÓLNYMI. 
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3. PLAN SYTUACYJNY 
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4. PROJEKT BUDOWLANY 
 

1.Przedmiot opracowania: 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

 

2.Lokalizacja obiektu i przeznaczenie: 

- UL. 1 MAJA 44; 48-210 BIAŁA 

- funkcja mieszkalna (budynek wielorodzinny) - posiadający 

cztery kondygnacje nadziemne mieszkalne – bez zmian 

 

3.Inwestor i cel opracowania: 

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała. 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnętrznej instalacji 

grzewczej C.O.  

 

4.Podstawa opracowania: 

- Zlecenie, uzgodnienie, umowa z Inwestorem oraz projekt 

indywidualny  

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 

- Obowiązujące normy i przepisy, w tym rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 960 ze zmianami) 

- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. poz. 1049 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

 

5.Przedmiot opracowania: 

 

W miejscowości Biała ul. 1 Maja 44 istnieje budynek 

mieszkalny(kamienica) w zabudowie szeregowej, w budynku znajdują 

się cztery lokale mieszkalne, komórki piwniczne, jest to obiekt 

dwu piętrowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w 

technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie nowej 

instalacji centralnego ogrzewania.  

 

6.Projektowana instalacja c.o.: 

 

 

W istniejącym budynku brak jest centralnego ogrzewania wodnego. 

Ogrzewanie poszczególnych mieszkań odbywa się indywidualnie dla 

każdego mieszkania, poprzez piece kaflowe oraz kuchnie węglowe, 

ciepła woda dostarczona jest z podgrzewaczy elektrycznych. 

Piece kaflowe w pomieszczeniach mieszkalnych do likwidacji, 

piece węglowe w kuchniach należy pozostawić bez zmian. 

 

Zgodnie z warunkami podłączenia do sieci ciepłowniczej wydanymi 

przez ECO w Opolu, czynnik grzewczy – woda 90/70°C doprowadzony 

zostanie do budynku na parterze zgodnie z projektem przyłącza. 
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Projekt przyłącza ciepłowniczego stanowi odrębne opracowanie. 

Instalację c.o. na korytarzach należy prowadzić po wierzchu 

ścian pod stropem w izolacji z pianki Thermaflex grub. 13 mm. 

Instalację c.o. na korytarzach ogólnych doprowadzić do lokalnych 

szafek pomiarowych stalowych z zamknięciem dla każdego 

mieszkania. 

W szafkach zainstalować należy: 

 Ciepłomierz Dn15mm z przetwornikiem przepływu jS90-0,6-NI, 

wykonanie do zabudowy na rurociągu powrotnym, 

 Zawór kulowy odcinający Dn20mm t-120°C, p=1,0MPa -  2 szt. 

 Przetwornik przepływu ciepłomierza,  

 Odpowietrznik automatyczny, 

 Termo manometr. 

W mieszkaniach instalacje c.o. prowadzić nad posadzką po 

ścianach. 

 

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur i 

kształtek miedzianych, łączonych przez lutowanie z zastosowaniem 

łączników miedzianych. Stosować należy luty posiadające 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

Przed lutowaniem dokładnie oczyścić powierzchnie do metalicznego 

połysku. Topik układać tylko na zewnętrzną powierzchnię bosego 

końca rury. Resztki topnika natychmiast usunąć po lutowaniu. 

Lutowanie doczołowe elementów jest niedopuszczalne. 

Dla mocowania rur miedzianych stosować typowe uchwyty z tworzyw 

sztucznych lub z taśmy miedzianej. 

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody 

prowadzić w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie może być 

połączeń przewodów.  

 

Jako elementy grzejne przyjęto grzejniki stalowe płytowe z 

podejściem od dołu np. Brugman. Podejścia do grzejników od dołu 

typu V. Grzejniki przyjęto płytowe standard z podłączeniem 

dolnym typu V, stalowe. Każdy grzejnik posiada możliwość 

odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe na 

zasilaniu i powrocie. Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy 

wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych. Regulacja 

temperatury pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych z 

zabezpieczeniem przed demontażem oraz zmianą nastawy montowanych 

na grzejnikach. Głowice termostatyczne, pozwolą na utrzymywanie 

temperatury pomieszczeń na żądanym poziomie, niezależnie od 

zmian warunków atmosferycznych oraz wpływu dodatkowych źródeł 

ciepła. 

W łazienkach zastosowano grzejniki łazienkowe drabinkowe.  

 

PRÓBA HYDRAULICZNA I ODBIÓR INSTALACJI 

Przewody centralnego ogrzewania po wykonaniu, lecz przed 

oddaniem do użytku należy poddać kontroli: 

 użycia właściwych materiałów i armatury, 

 prawidłowości wykonania połączeń spawanych (współosiowość, 
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spoina, szczelność przewodów), 

 prawidłowości zastosowania i wykonania podparć, uchwytów, 

punktów stałych, 

 prawidłowości zastosowania i montażu elementów kompensacji 

wydłużeń. 

Wykonanie prób szczelności należy poprzedzić napełnieniem 

instalacji wodą z sieci przez zainstalowany filtr s, następnie 

instalację należy odpowietrzyć. Próbę szczelności instalacji 

należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu, przed 

zalaniem jastrychem oraz założeniem izolacji. Na czas 

przeprowadzania próby szczelności należy odciąć grzejniki 

zaślepiając podejścia korkiem. 

Badaną instalację należy napełnić wodą wodociągową dokładnie 

odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy 

wszystkie połączenia przewodów  armatury są szczelne. 

Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać ją próbie 

podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 

wyższa o 2 bary od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 4 

bary. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w ciągu 20 min. 

trwania próby manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. 

Po zmontowaniu i przygotowaniu instalacji do odbioru należy 

przeprowadzić rozruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w 

warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i 

możliwie przy pełnym obciążeniu. 

Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co do jakości i 

rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe 

próby, badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości 

tego materiału. 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po 

oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystości (czysty metal) 

należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a 

następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory 

farb w celu łatwej kontroli jakości  wykonania powłok 

malarskich. Całość zgodnie z instrukcją KOR – 3A. 

UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac należy wykonać w oparciu o niniejszy projekt oraz 

zgodnie z Warunkami Technicznymi i przepisami BHP.  

Podłączenie elementów grzejnych, instalowanie armatury, montaż 

uchwytów i wsporników rur, montaż otuliny izolacyjnej wykonać 

zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta. 

 

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

Nr rys. Temat Skala 

S-1 RZUT PARTERU   1:50 

S-2 RZUT I PIĘTRA   1:50 

S-3 RZUT II PIĘTRA  1:50 

S-4 Schemat szafki pomiarowej  - 
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5. INWENTARYZACJA BUDOWLANA 
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Wykaz załączonych dokumentów i uzgodnień: 
 

1. Mapa zasadnicza w skali 1:500 
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Oświadczenie projektantów 
 
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa 

budowlanego (Dz. U. poz. 1049 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) oświadczam, 

że projekt budowlany w zakresie poniższych branż i inwestycji został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 

Temat opracowania:  
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

 

Inwestor:  
GMINA BIAŁA, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 

Adres  inwestycji:  
ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała, dz. nr 1082 

Jednostka ewid. Biała – miasto, Obręb: Biała 

 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

 

INSTALACJE 

SANITARNE 

mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacji 

sanitarnej 
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DANE OGÓLNE: 

 

1.Przedmiot opracowania: 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

 

2.Lokalizacja obiektu i przeznaczenie: 

- ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała 

- funkcja mieszkalna (budynek wielorodzinny) - posiadający trzy kondygnacje 

nadziemne mieszkalne – bez zmian 

 
3.Inwestor i cel opracowania: 

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje budynku i lokali mieszkalnych w zakresie 

jego powierzchni/ kubatury, aby przygotować podkłady rysunkowe dla 

opracowania projektu budowlanego wewnętrznej instalacji grzewczej C.O.  

 

4.Podstawa opracowania: 

- Zlecenie, uzgodnienie, umowa z Inwestorem oraz projekt indywidualny  

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 

- Obowiązujące normy i przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 960 ze zmianami) 

- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. poz. 1049 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) 
 
 

5. Bilans i zestawienie powierzchni dla opracowywanego lokalu mieszkalnego: 

Nazwa: Rozmiar: 

Powierzchnia zabudowy  ok. 155,00m2 
Istniejąca powierzchnia użytkowa  286,74 m2 
Istniejąca powierzchnia posadzki 393,38 m2 
Istniejąca kubatura budynku  ok. 1756 m3 

 
Branża Imię i nazwisko projektanta Podpis 

ARCHITEKTURA mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

instalacji sanitarnej 
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1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

 
1.Nazwa zadania: 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

 

2 Adres obiektu budowlanego: 

ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała 

 

3. Inwestor: 

Gmina Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała 

 

4. Informacja BIOZ zawiera: 

1. Zakres robót. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. Przewidywane 

zagrożenia podczas realizacji robot budowlanych. 

4. Sposób instruktażu pracowników. 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

 

4.1 Zakres robót  

Zakres robót zgodny z opisem branży instalacyjnej. 

 

a) zakres robót: 

- prace związane z rozprowadzeniem instalacji grzewczej C.O., 

- prace wykończeniowe, 

 

b) kolejność robót: 

- zagospodarowanie placu budowy 

- prace budowlano montażowe związane z poprowadzeniem instalacji grzewczej 

C.O. 

- prace wykończeniowe  

- uporządkowanie terenu budowy 

 

4.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania będzie wykonana w budynku 

mieszkalnym wielorodzinny. 

Od strony północnej i południowej znajduje się istniejąca zabudowa sąsiednia 

– wg załącznika mapowego. 

Od strony zachodniej podwórze, od wschodniej ul. 1 Maja. 

 

4.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie. Przewidywane 

zagrożenia podczas realizacji robot budowlanych. 

a) elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie 

- istniejący budynek mieszkalny objęty opracowaniem 

 

b) przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych 

- praca ludzi ze sprzętem i na wysokości 

− upadki przedmiotów z wysokości 

− prace związane z transportem materiału tj. rurarz, grzejniki, zawory 

- nieprawidłowe rozplanowanie zadań i podział pracy 

- brak nadzoru nad pracownikami 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich 

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia 

- tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
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− porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy 

c) Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenie 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw. 

 

d)niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 

e) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

 

f) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego, 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

4.4 Sposób instruktażu pracowników. 

Prace na budowie mogą być wykonywane przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie „BHP". Ponadto dla 

pracowników powinien być przeprowadzony instruktaż przed dopuszczeniem 

pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym: 

− określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

− poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń 

− określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów na terenie 

budowy. 

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

4.5 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom. 

- zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, 

- pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i obuwie ochronne, a podczas 

wykonywania prac na wysokości nosić kaski ochronne, 

- prace na wysokości wykonywać z drabin przyściennych i rusztowań z 

zastosowaniem paso-szelek bezpieczeństwa, 

- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony 

ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami 

- wygrodzić strefy niebezpieczne 

- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlaną 

- używać sprzętu i narządzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne 

atesty dopuszczenia do stosowania, 

- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym. 

 

5. Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
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- dbać o bezpieczny i higieniczny stan wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu: 

- zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnić likwidacje zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowana 

przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą  ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 

rozdział 4 z późniejszymi zmianami, w oparciu o powyższą informację jest 

obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 „W sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia”. 

6. Projektant sporządzający informację BIOZ: 

 
BRANŻA AUTOR PODPIS 

INSTALACJE 

SANITARNE 
mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności instalacji 

sanitarnej 
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Plan sytuacyjny. 

OPIS TECHNICZNY: 

 

1. Nazwa zadania: 

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji grzewczej C.O. w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

 

2 Adres obiektu budowlanego: 

ul. 1 Maja 44, 48-210 Biała 

 

3. Inwestor: 

Gmina Biała 

ul. Rynek 10 

48-210 Biała 

 

4. Podstawa opracowania: 

- Zlecenie Inwestorów 

- Umowa z Inwestorami na wykonanie prac projektowych 

- Wizja lokalna i inwentaryzacja własna, obowiązujące normy i przepisy 

 

5. Przedmiot opracowania: 

 Przedmiotem opracowania jest opis planu sytuacyjnego, na którym 

znajduje się istniejący budynek mieszkalny. 

 

6. Opis stanu istniejącego: 

 Działka o nr ewidencyjnym 1078 znajduje się w południowo-zachodniej 

części Rynku Białej. Działka jest zabudowana przedmiotowym budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym.  

  

7. Opis stanu projektowanego: 

 Działka o nr ewidencyjnym 1082 znajduje się w bliskim centrum Rynku. 

 Przedmiotowa działka posiada budowlaną klasę gruntu B, pokryta jest 

niską szatą roślinną.  

 Najbliższe sąsiedztwo ww. działek są: 

- 1081 - od strony północnej – działka budowlana, zabudowana budynkiem 

mieszkalnym dobudowanym ścianą szczytową do budynku przedmiotowego 

- 1090 – od strony wschodniej – działka drogowa, ul. 1 Maja, utwardzona, 

asfaltowa 

- 1083 – od strony zachodniej i południowej – działka drogowa, ul. 1 Maja, 

utwardzona, asfaltowa 

  

8. Układ komunikacji: 

 Połączenie działki z ul. 1 Maja od strony wschodniej oraz ul. Szkolnej 

od strony zachodniej. Dojścia istniejące – bez zmian. 
 
9. Sieci uzbrojenia terenu: 

 Szczegóły znajdują się w projektach branżowych.  

 

10. Ukształtowanie terenu i zieleni: 

 Działka bez skarp, trawiasta. Brak drzew i krzaków.  

 

11. Zestawienie powierzchni: 

Zestawienie powierzchni działki ze względu na planowane prace 

projektowe nie ulegnie zmianie. 
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12. Warunki wynikające z obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych 

dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także 

innych form przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody: 

 Realizacja inwestycji nie narusza czynnej ochrony ekosystemów. 

 

13. Wpływ eksploatacji górniczych oraz zagrożeń powodzią: 

 Działka nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczych. Teren 

inwestycji nie leży na terenie zagrożonym usuwaniem się mas ziemnych. 

 

14. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanej inwestycji: 

 Projektowana inwestycja jest nieuciążliwa i nie będzie miała znaczącego 

ujemnego wpływu na środowisko naturalne.  

 Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. 

Zaopatrzenie obiektu w niezbędne media – bez zmian. 

 

16. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu. 

Nie występują. 

16. Warunki ochrony przeciw pożarowej. 

Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza się do kategorii – ZL IV 

zagrożenia ludzi i klasy D.  

Spełniono przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

 

ARCHITEKTURA 
mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacji 

sanitarnej 
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OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

A. Analiza projektowanego obiektu kubaturowego 

 

ODDZIAŁYWANIE W ZAKRESIE FUNKCJI 

 

Projekt zakłada budowę wewnętrznej instalacji grzewczej C.O.  

W związku z tym działania wprowadzane w opracowywanej dokumentacji nie 

ograniczają sąsiednich działek w zakresie funkcji i bryły. 

 

Budynek istniejący – nie planuje się rozbudowy, nadbudowy ani przebudowy 

istniejącego budynku mieszkalno-usługowego, powiększenia ilości lokali 

mieszkalnych, ani wyburzeń. Tym samym nie zmienia się kubatury budynku. 

 

Działania wprowadzane w opracowywanej dokumentacji nie mają wpływu na 

ograniczenia sąsiednich działek w zakresie zacienienia ani przesłaniania. 

 

 Wykaz obszaru oddziaływania obiektu: 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na przedmiotowej działce nr 1082 

 

 

Branża Imię i nazwisko projektanta, 

numer uprawnień 

Podpis 

 

INSTALACJA 

SANITARNA 

mgr inż. Marek Karasz 

Upr. Nr  LBS/0014/PWOS/15 

Uprawnienia budowlane do projektowania 

bez ograniczeń w specjalności 

instalacji sanitarnej 
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA 

OPIS TECHNICZNY: 

 
1. Nazwa zadania: 

Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego w Białej. 

 

2. Adres obiektu budowlanego: 

ul. 1 Maja 44, dz. nr 1082 

48-210 Biała 

 

3. Inwestor: 

Gmina Biała 

z siedzibą w Białej, 48 – 210 Biała 

ul. Rynek 10  

 

4. Podstawa opracowania: 
- Zlecenie Inwestora 

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej, 

- Wizja lokalna i inwentaryzacja własna 

- Obowiązujące normy i przepisy 

 

5. Przedmiot opracowania: 
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana, istniejącego budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego (wszystkie jego kondygnacje) – jako podkład pod 

projekt wewnętrznej instalacji grzewczej. 

 

6. Opis stanu istniejącego: 
 Przedmiotowy budynek jest budynkiem o trzech kondygnacjach  

nadziemnych, częściowo podpiwniczony, z częściowo zaadaptowanym strychem na 

część mieszkalną. Budynek w zabudowie pierzejowej zalicza się do grupy 

wysokości budynku jako – (SW) średnio wysoki. Wykonany w technologii 

tradycyjnej – murowanej. Dach dwuspadowy symetryczny, bez lukarn i okien 

połaciowych, pokryty papą na pełnym deskowaniu.  

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych częściowo wymieniona na nowe koloru 

białego wykonane z PCV. W oknach w większości lokali zamontowane nawietrzaki. 

W poziomie strychu okna drewniane stare. 

Stolarka drzwiowa wejściowa nowa (PCV). Rynny i rury spustowe z blachy 

ocynkowanej w kolorze naturalnym. 

W budynku występują schody ceglane na poziom piwnicy, oraz drewniane na 

pozostałych kondygnacjach. 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Od strony wschodniej (wejście główne) oraz  

wejście dodatkowe od strony zachodniej 

 

7. Zestawienie powierzchni istniejących: 

 

PIWNICA  

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 

posadzki [m²] 
-1/1 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 8,51 
-1/2 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 4,12 
-1/3 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 3,6 
-1/4 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 8,1 
-1/5 PIWNICA POSADZKA BETONOWA 13,6 

RAZEM 37,93 
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PARTER: 

a) CZĘŚCI WSPÓLNE 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 

użytkowa [m²] 
0/1 KOMUNIKACJA POSADZKA KAMIENNA 26,31 

RAZEM 26,31 
 

b) LOKAL MIESZKALNY NR 44/1  

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 

użytkowa [m²] 
0/2 KUCHNIA POSADZKA BETONOWA 8,3 
0/3 ŁAZIENKA + WC GRES 3,8 
0/4 POKÓJ  DESKI 10,96 
0/5 POKÓJ DZIENNY PANELE PODŁOGOWE 23,33 
0/6 POKÓJ DESKI 12,56 
0/7 POKÓJ DESKI 21,14 

RAZEM 80,09 
 

I PIĘTRO: 

a) LOKAL MIESZKALNY NR 44/2  

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierz. 

użytkowa [m²] 
1/1 KUCHNIA GRES 13,95 
1/2 POKÓJ DZIENNY DESKI 22,37 
1/3 POKÓJ DESKI 14,73 
1/4 PRZEDPOKÓJ DESKI 4,97 
1/5 ŁAZIENKA + WC GRES 4,05 

RAZEM 60,07 
  

 

b) CZĘŚCI WSPÓLNE 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia 

użytkowa [m²] 
1/6 KOMUNIKACJA LINOLEUM 11,36 

RAZEM 11,36 
 

c) LOKAL MIESZKALNY NR 44/3 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierz. 

użytkowa [m²] 
1/7 POKÓJ DESKI 13,6 
1/8 POKÓJ DZIENNY DESKI 18,33 
1/9 KUCHNIA GRES 8,53 
1/10 ŁAZIENKA + WC GRES 3,8 

RAZEM 44,26 
 

II PIĘTRO: 

a) CZĘŚCI WSPÓLNE  

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierz. 

posadzki [m²] 
2/1 KOMÓRKA STRYCHOWA DESKI 17,69 
2/7 KOMÓRKA STRYCHOWA DESKI 14,17 
2/8 KOMÓRKA STRYCHOWA DESKI 5,72 
2/9 KOMÓRKA STRYCHOWA DESKI 7,97 
2/10 KOMUNIKACJA LINOLEUM 23,16 

 68,71 
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b) LOKAL MIESZKALNY NR 44/4 

Nr 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierz. 

użytkowa [m²] 
2/2 POKÓJ  PANELE PODŁOGOWE 19,69 
2/3 KUCHNIA GRES 12,16 
2/4 PRZEDPOKÓJ GRES 4,44 
2/5 ŁAZIENKA GRES 3,59 
2/6 POKÓJ DZIENNY PANELE PODŁOGOWE 20,69 
2/11 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE LINOLEUM 4,05 

RAZEM 64,62 

 
Razem powierzchnia użytkowa: 286,74m² 

Razem powierzchnia posadzki: 393,38m²  

 

8 Opis materiałów: 

a) Fundamenty i ściany fundamentowe – ceglane,  technologia tradycyjna. 

Ściany fundamentowe w poziomie piwnicy tynkowane. 

b) Ściany konstrukcyjne – murowane, ceglane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo wapiennej. 

c) Stropy – drewniane 

d) Więźba dachowa – drewniana, tradycyjna krokwiowa podparta płatwiami 

opartymi na słupach, murłatami na ścianach zewnętrznych nośnych. 

e) Dach - dwuspadowy symetryczny, kąt nachylenia 9°. Pokrycie dachu stanowi 

papa na pełnym deskowaniu. W dachu nie występują lukarny. 

Kominy murowane z cegły ceramicznej, rynny i rury spustowe z blachy 

ocynkowanej, obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. 

W dachu znajduje się wyłaz dachowy dla kominiarza. Brak okien połaciowych.  

f) Elewacje – otynkowane, nie malowane. Budynek nie ocieplony (brak izolacji 

termicznej). 

g) Stolarka okienna – częściowo wymieniona na nową koloru białego, na strychu 

drewniane  

h) Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi wejściowe w elewacji frontowej  

wymienione na nowe koloru brązowego, od strony podwórza stare drewniane. 

i) Nadproża, podciągi – łęki stalowej, murowane ceglane. 

j) Kominy – istniejące, murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-

wapiennej, z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi 

k) Podłogi i posadzki – w budynku występują płytki ceramiczne, wykładziny, 

linoleum, panele podłogowe, deski – w zależności od lokalu mieszkalnego. Na 

strychu tarcica drewniana - deski. 

l) Schody / klatki schodowe – z poziomu piwnicy na parter schody ceglane, z 

parteru na I, II piętro i strych schody drewniane.  

m) Instalacje – budynek szkolny wyposażony w istniejącą instalację wodno-

kanalizacyjną i elektryczną. 

Lokale mieszkalne ogrzewane indywidualnie – piecami kaflowymi lub trzonem 

kuchennym opalanym węglem z podkową.  
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ZESTAWIENIE RYSUNKÓW INWENTARYZACYJNYCH: 

 

Nr rys. Temat Skala 

i-1 RZUT PIWNIC poziom -1   1:50 

i-2 RZUT PARTERU  1:50 

i-3 RZUT I PIĘTRA  1:50 

i-4 RZUT STRYCHU 1:50 

i-5 PRZEKRÓJ AA 1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


