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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego 

Ja niżej podpisany 

 

1. Robert Flis zam. Stępin 34A, 55-093 Kiełczów 

 

oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony, 

zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego 

Projekt budowlany montażu instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu pomieszczeń 

sanitarnych na parterze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Oleśnicy, dz. nr 5/14 AM-23 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 67/69, 

56-400 OLEŚNICA 
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Oświadczenie o sprawdzeniu projektu budowlanego 

Ja niżej podpisany 

 

1. Ireneusz Bors zam. Raków 8L 55-093 Kiełczów 

 

oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), że niniejszy projekt budowlany jest sporządzony, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego 

Projekt budowlany montażu instalacji wentylacji mechanicznej dla zespołu pomieszczeń 

sanitarnych na parterze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Oleśnicy, dz. nr 5/14 AM-23 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 67/69, 

56-400 OLEŚNICA 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIE  

BUDOWLANE           - MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

DLA ZESPOŁU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH NA 

PARTERZE BUDYNKU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY 

 

LOKALIZACJA - 56-400 OLEŚNICA, OBRĘB OLEŚNICA,  

   UL. WOJSKA POLSKIEGO 67/69, DZ. NR 5/14 AM-23 

 

INWESTOR           - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W OLEŚNICY 

UL. WOJSKA POLSKIEGO 67/69, 56-400 OLEŚNICA 

 

PROJEKTANT - MGR INŻ. ROBERT FLIS  NR UPR. 221/DOŚ/05,  

STĘPIN 34A, 55-093 KIEŁCZÓW 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 

 

Roboty budowlane związane z budową instalacji wentylacji mechanicznej 

 

- Montaż rurociągów i urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna w budynku 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Brak 

 

4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

Możliwe zagrożenia przy wykonywaniu prac: 

- oparzenie; 

- skaleczenie; 

- upadek; 

 

Inne zagrożenia mogą wystąpić przy załadunku, wyładunku oraz transporcie materiałów 

budowlanych i instalacyjnych, oraz ich montażu. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

 

Nie dotyczy, nie występują roboty szczególnie niebezpieczne. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

Nie dotyczy. Na terenie budowy nie występują strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126) sporządzenie przez Kierownika Budowy 

Planu BIOZ nie jest wymagane 
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OPIS TECHNICZNY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej dla 

zespołu pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku sportowego Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy dz. nr 5/14 AM23.  

2 Podstawa formalna opracowania  

- Podkłady architektoniczne otrzymane od Przedstawiciela Inwestora 

- Ustalenia z Przedstawiciela Inwestora 

- Obowiązujące normy i przepisy, 

3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

- instalację wentylacji mechanicznej 

4 Ochrona konserwatorska 

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Stąd nie jest wymagane uzgodnienie 

projektu z konserwatorem zabytków. 

5 Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym w rozpatrywanej części budynku występuje szczątkowa wentylacja 

grawitacyjna, która nie zapewnia wymaganej wymiany powietrza. 

6 Wentylacja  

6.1 Parametry powietrza zewnętrznego 

- okres ciepły: 30
o
C / 45%  

- okres zimny: -18
o
C / 100%  

Parametry powietrza zgodnie z PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry 

obliczeniowe powietrza zewnętrznego” 

 

6.2 Parametry powietrza wewnętrznego 

- okres ciepły: temperatura nienormowana  

- okres zimny:  szatnie i sanitariaty: 24
o
C / pozostałe pomieszczenia: 20

 o
C.  

Wilgotność w pomieszczeniu  nienormowana 

6.3 Poziom hałasu od instalacji 

Maksymalny dopuszczalny równoważny poziom dźwięku przenikającego do 

pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien przekraczać wartości  

podanych w PN-87/B-02151/02. 
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6.4 Filtracja powietrza 

Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr M5 

6.4.1 Opis zastosowanego rozwiązania 

Instalacja wentylacji zapewnia dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza wynikającej 

z wymogów higieniczno – sanitarnych, uzdatnienie powietrza wentylującego oraz usunięcie 

powietrza zużytego. Instalacja obsługuje pomieszczenia sanitarne 

Układ wentylacji mechanicznej nawiewnej N1 zaprojektowano w oparciu o centralę 

nawiewną podwieszaną z nagrzewnicą wodną o mocy 15 kW. Centrala wyposażona jest filtr 

M5, izolowaną obudowę oraz układ automatyki. Centralę należy zlokalizować pod stropem. 

Za centralą należy zastosować tłumik akustyczny. Przed centralą zastosować przepustnicę 

odcinającą. Połączenie centrali z instalacji wykonać poprzez króciec elastyczny. 

Powietrze zewnętrzne pobierane jest poprzez czerpnię ścienną. Dalej powietrze 

kierowane jest do centrali, gdzie  następuje jego uzdatnianie. Uzdatnione powietrze kierowane 

jest do pomieszczenia poprzez kratki nawiewne z przepustnicami oraz zawory nawiewne. 

Układ wentylacji mechanicznej wywiewnej W1 zaprojektowano w oparciu o wentylator 

kanałowy w wersji wyciszonej typu Silent. Wentylator należy zlokalizować pod stropem. 

Przed wentylatorem należy zastosować przepustnicę zwrotną. Jako elementy wywiewne 

zastosowano kratki wywiewne z przepustnicami oraz zawory wywiewne. Wyrzut powietrza 

realizowany jest przez wolne kanały wentylacji grawitacyjnej. Na dachu należy wykonać 

wyrzutnię powietrza. 

Dodatkowo z pomieszczenia 0.1 zastosowano indywidualny wywiew W2 z 

wentylatorem kanałowym. Wentylator wyposażyć w przepustnicę zwrotną oraz tłumik 

akustyczny. Jako element wywiewny zastosować zawór wywiewny. Wyrzut powietrza 

realizowany jest przez wolny kanał wentylacji grawitacyjnej. Na dachu należy wykonać 

wyrzutnię powietrza. 

Napływ powietrza do kabin WC wykonać poprzez kratki przewałowe w drzwiach. 

 

zestawienie strumieni powietrza 

nr pom. nazwa pom. powierzchnia kubatura Vn Vw n 

  
m2 m3 m3/h m3/h 1/h 

0.1 pokój 18,4 46 50 50 1,0 

0.2 sanitariaty 13,6 34 150 150 4,4 

0.3 sanitariaty 12,2 30,5 100 100 3,3 

0.4 szatnia  16,6 41,5 170 170 4 

0.5 szatnia  15 37,5 150 150 4 

0.6 sanitariaty 20,1 50,25 255 255 5,0 

0.7 szatnia  16 40 160 160 4 

RAZEM 111,9 279,75 1035 1035  

6.4.2 Kanały i kształtki wentylacyjne 

Instalację należy wykonać z kanałów z blachy ocynkowanej spiro oraz prostokątnych 

AI.  Kanał między czerpnią a centralną N1 zaizolować wełną mineralną gr. 40 mm w płaszczu 

z  folii aluminiowej.   

Kanały w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach 

systemowych z amortyzatorami drgań. Zawiesia montować do elementów konstrukcyjnych 
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stropu. Podpory kanałów w rozstawie w zależności od przekroju kanału. Należy dążyć do 

tego aby każdy element instalacji wentylacji był podparty w dwóch punktach tak aby odciążać 

kołnierze oraz miejsca połączeń. 

Izolację mocować zgodnie z zasadami montażu izolacji przeciw kondensacyjnej po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności kanałów. 

 

6.4.3 Układ automatycznej regulacji 

Centrale wyposażyć w dedykowany regulator z panelem sterującym spełniający 

następujące funkcję: 

 

- sterowanie temperaturą nawiewu  

- sterowanie wydajnością wentylatora  

- sterowanie nagrzewnicą wodną 

- sterowanie przepustnicą odcinającymi 

 

Wentylatory kanałowe należy wyposażyć w dedykowane regulatory obrotów. 

 

Wentylatory W1 i W2 powinny załączać się równolegle z centralą N1. 

6.4.4 Wytyczne branżowe 

BBuuddoowwllaannee  

 wykonać przejścia przez przegrody pod kanały wentylacji mechanicznej, 

 wykonać rewizję do wszystkich urządzeń mechanicznych 

Instalacyjne 

 Centralę połączyć z kanałami poprzez połączenia elastyczne 

 kanały montować na standardowych zawiesiach i podporach  

 po wykonaniu układu i uruchomieniu przeprowadzić regulację pracy i pomiary 

skuteczności działania układu, 

 wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze 

wytyczne producenta urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i 

grzewczych oraz zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano - montażowych” część II, Roboty instalacji sanitarnych i 

przemysłowych. 

Elektryczne 

 Doprowadzić zasilanie elektryczne do centrali, wentylatorów i elementów 

automatyki 

Wytyczne ppoż. 

 wszystkie przewody wentylacyjne oraz izolacje powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych.  

 na przejściu kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego 

należy zastosować przeciwpożarowe topikowe klapy odcinające o wymaganej 

klasie odporności ogniowej. 
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 odporność ogniowa zastosowanych klap powinna odpowiadać klasie 

odporności ogniowej przegród, w których zostały zamontowane,  

 klapy należy montować w przegrodach budowlanych zgodnie z dokumentacją 

techniczno-ruchową producenta,  

7 Instalacja ciepła technologicznego 

Do nagrzewnicy wodnej w centrali N1 należy doprowadzić czynnik grzewczy z istniejącej 

instalacji. Należy zastosować dedykowany do centrali moduł pompowo-mieszający sterowany 

z regulatora centrali. Na połączeniu z istniejącą instalacją zastosować zawory odcinające. W 

najwyższych punktach zastosować odpowietrzenia. Instalację grzewczą wykonać z rur 

ocynkowanych zewnętrznie. Rurociągi zaizolować otulinami PUR w płaszczu. 

8 Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość  montażu 

rurociągów i urządzeń. Wszystkie roboty wykonać należy zgodnie z projektem, Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami, przepisami w tym BHP, a 

także instrukcjami montażowymi dostarczonymi przez wytwórców materiałów i urządzeń. 

Ewentualne kolizje z instalacjami oraz konstrukcją budynku należy rozwiązać na budowie w 

ramach nadzoru autorskiego. Należy stosować materiały posiadające dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urządzeń 

i armatury mającej kontakt z wodą pitną powinny one posiadać atest PZH. Wszelkie zmiany 

rozwiązań a także zastosowanych materiałów i urządzeń należy uzgodnić z projektantem. Za 

zgodą projektanta, dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych materiałów i urządzeń 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, 

wraz z dokumentami powiązanymi oraz posiadające wszelkie niezbędne oznaczenia i 

certyfikaty.  

 

 

 


