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Temat: Informacje zawarte w dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych 

1. Dokumentacja techniczna i projektowa instalacji sanitarnych. 
 

Dla potrzeb projektowania, wykonania i eksploatacji obiektów budowlanych wykorzystuje się w kraju 
zarówno obowiązujące przepisy prawa, jak również inne informacje techniczne. 
Są to przede wszystkim: 
- ustawy, 
- rozporządzenia, 
- oraz  zarządzenia i  Polskie Normy.  
Ustawa „Prawo budowlane” normuje działalnośd w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji 
i rozbiórki obiektów budowlanych.  
 Obiekt budowlany, w myśl ustawy jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 
Uczestnikami procesu budowlanego są: 
- inwestor, 
- inspektor nadzoru inwestorskiego, 
- projektant, 
- kierownik budowy lub kierownik robót. 
 
Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie niezbędne są uprawnienia budowlane 
w zakresie: 
- projektowania, 
- kierowania robotami budowlanymi. 
 
Projekt należy sporządzad w trwałej i czytelnej technice graficznej i oprawid w okładkę formatu A4. 
Projekt obiektu budowlanego składa się z niezależnych części, takich jak: 
- projekt architektoniczno-budowlany, 
- projekt instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- projekt instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji, 
- projekty pozostałych instalacji i urządzeo technicznych. 
 
Każdy projekt powinien zawierad opis techniczny, obliczenia i rysunki, przy czym skala rysunków 
powinna byd dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego (lub instalacji) oraz stopnia 
dokładności oznaczeo graficznych.   
Rysunki instalacyjne powinny byd wykonane w skali 1:100 lub 1:50. 
 
Wymaga się, żeby na rysunkach wchodzących w skład projektu umieszczone były następujące 
informacje: 
- nazwa i adres obiektu budowlanego, 
- przedmiot, skala i numer rysunku, 
- imię i nazwisko projektanta. 
 
Instalacje sanitarne projektuje się na podkładach budowlanych, wykonanych najczęściej w podziałce 
1:50. W odniesieniu do dużych obiektów można stosowad podziałkę 1:100. 
Przyłącza projektuje się na tzw. podkładach geodezyjnych czyli mapie sytuacyjno-wysokościowej, 
wykonanej w podziałce 1:500. 
W celu uzyskania czytelności i komunikatywności rysunków należy stosowad oznaczenia graficzne 
zgodne z Polskimi Normami. 
 
Opis techniczny powinien zawierad następujące pozycje i informacje: 



- zakres opracowania, czyli objaśnienia czego dotyczy projekt, 
- podstawę i cel opracowania, 
- opis stanu istniejącego, 
- charakterystyki przyłączy, średnic, materiałów, uzbrojenia, sposobu wykonywania połączeo oraz 
zasad układania i mocowania rur, 
- sposób prowadzenia poziomów i pionów, 
- charakterystyki stosowanych materiałów i uzbrojenia, 
- wytycznych montażu rur: połączenia, punkty stałe, kompensacje, 
- wyniki prób szczelności, 
- wyposażenie sanitarne budynku. 
Częśd opisowa zwykle kooczy się uwagami informującymi o części rysunkowej i obliczeniowej 
projektu, wymaganych uprawnieniach dla osób wykonujących prace montażowe, sposobie izolacji, 
wymaganych atestach i świadectwach itp. 
 
W części rysunkowej instalacji sanitarnych powinny się znaleźd rysunki: 
- przyłącza (tzw. profil), 
- rzutu piwnic, 
- rzutu parteru, 
- rzutu powtarzalnych kondygnacji, 
- rozwinięcia instalacji, 
- rozwinięcia aksonometrycznego instalacji. 
Wszystkie rysunki powinny byd wykonane w podziałce 1:50 i posiadad niezbędne informacje 
umieszczone w tabliczkach rysunkowych. 
 
Profile przyłączy sanitarnych powinny zawierad informacje o położeniu przewodu ulicznego, przejściu 
przewodu przez ścianę budynku oraz nawiązanie do dalszych rysunków. 
Pod zaznaczonymi elementami powinien znajdowad się opis dotyczący rzędnych terenu, osi 
przewodu, kolizji, zagłębieo, spadków, średnic, długości. Wnikliwe przeanalizowanie rysunku pozwala 
wykonawcy na dokładne rozpoznanie i wykonanie robót. 
Jeżeli budynek ma byd podłączony do sieci miejskiej, to należy zaznaczyd trasę przewodu ulicznego, 
podając jego średnicę oraz najbliższe, charakterystyczne elementy. 
 
Na rzucie parteru powinny byd zaznaczone wszystkie ważne elementy z punktu widzenia konkretnego 
rodzaju instalacji. Piony powinny posiadad odpowiednią numerację. 
 Na rzucie piętra lub powtarzających się kondygnacji należy nanieśd wszystkie ważne elementy: piony, 
odgałęzienia, uzbrojenie itp. 
Rozwinięcie pionu jest rysunkiem, na którym pokazuje się przebieg przewodów wzdłuż 
poszczególnych kondygnacji. Można z niego odczytad rzędne, średnice przewodów, spadki, 
uzbrojenie i rodzaj połączeo. 
 
Projekt dokumentacji technicznej jest potrzebny do wykonania przedmiaru robót czyli wstępnego 
określenia ilości potrzebnych materiałów. Na podstawie dobrze wykonanego przedmiaru można 
ustalid dokładnie ilości potrzebnych materiałów. Obliczenia wykonuje się na podstawie rysunków 
zamieszczonych w projekcie. Trzeba ustalid liczbę odpowiednich przewodów, złączek, zaworów, itp. 
 
Projekt przyłączy powinien zawierad: 
1. Opis techniczny z właściwymi obliczeniami 
2. Plan sytuacyjny z lokalizacją obiektu, istniejącą siecią i projektowanymi przyłączami (opracowany 
na mapie geodezyjnej do celów projektowych), 
3. Profile podłużne przyłączy w podziałce 1:100, 
4. Rzut lub rzuty najniższych kondygnacji z instalacją z pokazaniem włączenia przyłączy do sieci 
zewnętrznej w podziałce 1:100, 



Do projektu należy załączyd: 
- warunki techniczne dostawy mediów, 
- opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji wraz z kserokopią mapy geodezyjnej z naniesionymi 
trasami projektowanych przyłączy, 
- uzgodnienia ze Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną – w przypadku takich wymagao, 
- uzgodnienie z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeo przeciwpożarowych – gdy takie uzgodnienie jest 
wymagane, 
- uzgodnienie z właścicielem obiektu, 
- uzgodnienia i opinie wymagane w opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, 
- uzgodnienia, opinie oraz dokumenty innych organów wymagane przepisami szczegółowymi, 
- dokument własności działki (wypis z księgi wieczystej) lub dowód stwierdzający prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
   

Przenieś notatkę do zeszytu. Możesz przepisad, wydrukowad  lub zrobid zdjęcie i wkleid. 

Zapoznaj się z materiałem zawartym w notatce i przygotuj się do kartkówki . G. Babska 

     babskag4@gmail.com 

 


