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OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca1994 – Prawo budowlane 
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 
 
 

 
OŚWIADCZAM, 

 
Że projekt dostosowania lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Siemianowice Śląskie 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Kasztanowej 9/2 w Siemianowicach Śląskich jest 
kompletny i został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
1. ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Zakres opracowania obejmuje projekt dostosowania lokalu mieszkalnego dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych przy ul. Kasztanowej 9/2  w Siemianowicach Śląskich. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Mieszkanie  jest zlokalizowane w budynku trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym. 
Brak dokumentacji architektonicznej budynku oraz informacji odnośnie jakości oraz konstrukcji 
przegród budowlanych.  
Oględziny wykazały zastosowanie cegły pełnej, brak izolacji ciepłochronnej, 
tzw. Stare budownictwo. 
 

3. STAN ISTNIAJĄCY 
 

Mieszkanie zlokalizowane jest na parterze. Składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki i pokoju. 
Istniejące wymiary pomieszczenia łazianki oraz szerokości drzwi uniemożliwiają użytkowanie przez 
osobę niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim.  
Mieszkanie posiada: 
- instalację wodociągową 
- instalację kanalizacyjną 
- instalację gazową  
- stolarkę okienną drewnianą- do wymiany i PCV do dopasowania 
- stolarkę drzwiową wejściową i wewnętrzna do wymiany 
- komin dymowy 
- podłogę z wykładziny PCV oraz płytek podłogowych 
- przewód wentylacyjny w kuchni i łazience 
- przewód spalinowy 
 
Zakres remontu lokalu zgodnie z protokołem zakresu robót dla remontu pustostanu  
z dn. 06.06.2018 r. 
 

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 
 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny dostosowania mieszkania dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  
Projektuje się łazienkę  wydzielając ją przy pomocy ścian działowych z betonu komórkowego  
gr. 11,5 cm. 
Wejście do łazienki – zaprojektowano drzwi szer. 90cm z kratką nawiewną o pow. 200 cm2 
Podłoga w łazience: 
- zdemontowanie istniejącej podłogi  
- wybranie ok 8 cm polepy  
- uzupełnienie istniejących ubytków w płycie betonowej podłogi parteru 
-  wykonanie warstwy wyrównawczej – wylewka betonowa gr. 2 cm 
- wykonanie izolacji poziomej z folii budowlanej 
- ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych  gr. 5 m 
- wykonanie wylewki betonowej gr. 6 cm  



- wykonanie 2 warstw izolacji z polimerowej masy uszczelniającej ( folii w płynie) 
- ułożenie płytek podłogowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej wraz z cokolikami 
 
Na ścianie łazienki do wysokości 2,20 m w obrębie strefy natrysku należy wykonać izolację z  
2 warstw polimerowej masy uszczelniającej ( folii w płynie) oraz ułożyć płytki ścienne na zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej, resztę ścian oraz sufit łazienki pomalować farbą emulsyjną zmywalną. 
 
Strefę natrysku oddzielić od pozostałej części łazienki kotarą montowaną na wieszaku zasłony 
prysznicowej. 
 
Sufit w łazience i przedpokoju wykonać z płyty gk  na stelażu aluminiowym na wys. 2,60 m 
i pomalować farbą emulsyjną. W łazience zastosować  płyty wodoodporne. 
 
 
 Łazienka będzie wyposażona w:  
- Strefę natrysku + bateria  
- WC dla niepełnosprawnych kompakt 
- Umywalka + bateria 
- Uchwyty dla niepełnosprawnych + siedzisko prysznicowe dla niepełnosprawnych 
 
W pozostałych pomieszczeniach zgodnie z protokołem z dn. 06.06.2018 r. wykonać wymianę 
warstw podłogowych: 
- zdemontowanie istniejącej podłogi  
- wybranie ok 8 cm polepy  
- wykonanie warstwy wyrównawczej– wylewka betonowa gr. 2 cm 
- wykonanie izolacji poziomej z folii budowlanej 
- ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianowych  gr. 5 m 
- wykonanie wylewki betonowej gr. 6 cm  
- ułożenie wykładziny PCV 
 
W całym mieszkaniu należy zamontować drzwi o szer. skrzydła 90 cm. 
 
Wentylacja łazienki i kuchni 
 
W pomieszczeniu kuchni i łazienki istnieje kanał wentylacji wywiewnej grawitacyjnej. 
Dla kotła gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocy 20kW należy wykonać  komin spalinowy  
koncentryczny o śr. 80/125mm prowadzić w przewodzie spalinowym po gazowym podgrzewaczu 
wody  i wyprowadzić ponad dach 
Kocioł z zamkniętą komora spalania i kominem koncentrycznym  nie wymaga wentylacji 
nawiewnej do pomieszczenia. 
 
Instalacja wodociągowo- kanalizacyjna 
 
Lokal mieszkalny należy podłączyć do istniejącej w lokalu instalacji wodociągowej. 
Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana przez kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 
z zamkniętą komorą spalania 20 kW zainstalowany w pomieszczeniu łazienki. 
Rozprowadzenie instalacji wodociągowej wykonać z rur p-p PN16 -  zimna woda, rur p-p z wkładką 
aluminiową do ciepłej wody.  



Przewody instalacji wodociągowej prowadzić w bruzdach ściennych izolowane pianką 
poliuretanową gr. 6 mm 
Po zakończeniu montażu wykonać próbę szczelności. 
 
Do istniejącego pionu Ø110 zlokalizowanego w łazience należy podłączyć odbiory  tj. pralkę, 
odpływ liniowy z strefy natrysku, umywalkę i wc kompakt oraz zlewozmywak. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PCV łączonych na kielichy z uszczelkami  
Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 2% w kierunku pionu kanalizacyjnego. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
 
W zakres opracowania wchodzi : 

− obliczenia strat ciepła 

− dobór powierzchni ogrzewalnej grzejników,  

− rozprowadzenie i dobór średnic przewodów instalacji c.o, 

 
a. Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń i dane instalacji 

 
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. wynosi 3,33 kW (zgodnie z obliczeniem strat ciepła).  
Powierzchnie ogrzewalne grzejników dobrano dla obliczonych potrzeb cieplnych przy założeniu 
temperatur: 

− Instalacja grzejnikowa - 70/55°C 
Obliczenia znajdują się w archiwum biura.  
 

b. Opis rozwiązania projektowego – instalacja c.o. 
 

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania zaprojektowana została jako wodna, pompowa. 
Rozprowadzenie przewodów do grzejników wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych 
systemu zaciskowego np. Mapress C-Stahl. 
 

c. Dobór powierzchni ogrzewalnej grzejników 
  

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepła pomieszczeń przeprowadzono dobór 
powierzchni ogrzewalnej grzejników, uwzględniono przy tym wychłodzenie czynnika grzewczego. 
W części pomieszczeń zastosowano grzejniki  płytowe stalowe z podłączeniem dolnym, a w 
pomieszczeniu  łazienki grzejnik łazienkowy. Wielkości grzejników naniesiono na rzucie mieszkania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d. Zestawienie podstawowych materiałów  instalacji c.o 
 
Lp. Nazwa i wymiar materiału Ilość 

1 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana systemu zaciskowego Dn18 2 m 

2 Rura stalowa zewnętrznie ocynkowanych systemu zaciskowego Dn15 21 m 

3 Zawór termostatyczny  Dn15 1 szt. 

4 Zawór odcinający na powrocie Dn15 1 szt. 

5 Głowica termostatyczna 3 szt. 

6 Podłączenie dolne 2 szt. 

7 Grzejnik łazienkowy o szer. 60 cm i wys. 80 cm  1 szt. 

8 Grzejnik płytowy CV11/600/1200 1 szt. 

9 Grzejnik płytowy CV22/600/1600 1 szt. 

 
 
Zestawienie podstawowych materiałów instalacji gazowej 
 
Lp. Nazwa i wymiar materiału Ilość 

1 Rura miedziana Dn18 1,5 m 

2 Rura miedziana Dn22 7 m 

3 Rura stalowa bez szwu Dn25 1 m 

4 Zawór kulowy do gazu Dn15 1 szt. 

5 Zawór kulowy do gazu Dn20 1 szt. 

6 Zawór kulowy do gazu Dn25 1 szt. 

7 Filtr do gazu Dn20 1 szt. 

8 Belka montażowa 130mm 1 szt. 

9 Kuchenka gazowa czteropalnikowa  1 szt. 

10 Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny  20 kW 1 szt. 

11 Komin spalinowy  dwuścienny 80/125 dł. L=12 m 1 kpl 

12 Czopuch do kotła 80/125 1 kpl 

13 Kratka wentylacyjna 14x14 cm  2 szt. 

 
















