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1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) 
ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między 
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w 
celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających 
korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację 
ogrzewczą wodną. 

Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, 
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub 
w zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, p.rob (lub poper) - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy 
instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego 
(przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Ciśnienie robocze urządzenia - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania 
urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 
ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w 
instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 

Temperatura robocza, trOb (lub toper) - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej 
trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w 
milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 
bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.  

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe 
oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
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Temperatura awaryjna, ta (lub tmai) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa 
sztucznego - najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca 
temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji w której 
nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - dla przewodów z 
tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. 
Przyjmuje się ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji  instalacji, 
z uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych temperaturach. 
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie 
może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować 
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego. 

 
Woda do spożycia przez ludzi Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. Nr 203/02. poz. 1718)  

Instalacja wodociągowa wody zimnej Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza 
głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 
(studni) - od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego 
ujęcia.  

Instalacja wodociągowa wody ciepłej Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej 
wody.  

Ciśnienie robocze instalacji Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji  

Ciśnienie próbne Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne PN Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
w temperaturze odniesienia równej 20 °C.  

Temperatura robocza Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura 
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 
60°C.  

Średnica nominalna  Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.  

Nominalna grubość ścianki rury  Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w 
przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w 
milimetrach.  
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Szereg rur dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 
bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur  

Znormalizowany współczynnik wymiarów dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe 
oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu 
równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki.  

Temperatura awaryjna dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca 
temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji, w 
której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego 
instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 
być przekroczona w żadnym jej punkcie.  

Trwałość instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Dla przewodów z 
tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od 
ciśnienia i temperatury podano w ZAT -Zaleceniach do udzielania 
aprobat technicznych (patrz p. Przepisy związane). Przyjmuje się ją przy 
założeniu 50letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem 
sum czasów pracy w temperaturach o określonych wartościach. 
Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas 
temperatury awaryjnej nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe 
okresy występowania temperatury awaryjnej mogą spowodować 
ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego.  

Przepływ obliczeniowy  Umowna wartość strumienia objętości ścieków, stanowiąca podstawę 
wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnej  

Przybór sanitarny Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno – sanitarnych i 
gospodarczych  

Podejście Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem 
spustowym lub przewodem odpływowym.  

Przewód spustowy (pion) Przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść 
kanalizacyjnych lub wpustów do przewodu odpływowego.  

Przewód odpływowy (poziom) Przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika  

Podłączenie kanalizacyjne Przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika  

Wpust Urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i 
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej  

Zamknięcie wodne Urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów z instalacji 
kanalizacyjnej  

Czyszczak Element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 
kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia  

Zabezpieczenie przeciw zalewowe Urządzenie służące do zabezpieczenia przed zalaniem 
ściekami z zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie 
odpływowym lub podłączeniu kanalizacyjnym 

 
 
2. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

2.1. Materiały  
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Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

-  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
-  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną 4 , mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu 
do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
-  wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii   Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
-  wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 6, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu 
lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.2. Sprzęt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

2.3. Transport 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być 
przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Transportowane materiały należy rozmieścić równomiernie oraz zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdów.  

Rury powinny być układane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, 
górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej 
rury. Wymagane jest, aby w przypadku transportu luźnych rur załadunek i rozładunek odbywał się 
ręcznie. 
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3.WYKONANIE ROBÓT 
 

3.1. Wymagania ogólne dla instalacji wod-kan 
 

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 
wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

− bezpieczeństwa konstrukcji, 
− bezpieczeństwa pożarowego, 
− bezpieczeństwa użytkowania, 
− odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
− ochrony przed hałasem i drganiami, 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno -budowlanego, zgodnie z art. 7 
ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej.  

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowe użytkowanie.  

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzonym 
projektem technicznym. Wprowadzenie zmian w zakresie:  

− wymiarów średnic przewodów,  
− długości podejść kanalizacyjnych i wodociągowych  
− zmiany kierunku prowadzenia przewodów spustowych (pionów)  
− sposobu prowadzenia przewodów wentylacyjnych instalacji kanalizacyjnych,  
− spadków kanalizacyjnych przewodów odpływowych (poziomów)  
− zastosowanych rur na przewody wodociągowe i kanalizacyjne,  
− usytuowania rewizji kanalizacyjnych  

dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.  
 

3.2.  Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych  
 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość 
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów 
bez spadku, jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.  
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach zewnętrznych pod 
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej 
(izolowanie cieplne przewodów lub stosowanie elektrycznego kabla grzejnego).  
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniżej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniżej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących 
warunków:  

− temperatura wewnętrzna pomieszczeń jest zawsze powyżej 0 °C,  
− przewody układane są na głębokości, co najmniej 0,3 m poniżej poziomu podłogi w 

kanałach odkrywanych na całej długości lub przełazowych albo podłoga nie tworzy 
szczelnej płyty nad przewodem.  
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Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane 
przy punktach poboru wody.  

Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy 
czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. -Przewody 
układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione 
w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze 
płaszczowej lub co najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu 
owiniętego np. tekturą falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych powierzchnia 
przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją zakrywający, w 
połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub siły 
rozrywające połączenia. Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego 
instalacji wodociągowej.  

Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej 
powierzchni przewodów.  

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 
należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).  

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji 
wody ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie wolno 
prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalna odległość 
przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m. 
 

3.3. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych  
 

Przewody z rur kielichowych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
kierunku przepływu ścieków. Przewody kanalizacyjne należy prowadzić przez pomieszczenie 0 
temperaturze powyżej 0 °C. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów powinny być wykonywane 
za pomocą łuków i trójników. Zmiany wymiaru średnicy przewodu powinny :być wykonywane 
jedynie za pomocą specjalnie do tego -celu przeznaczonych kształtek kanalizacyjnych. Wymagany 
jest osiowy montaż poszczególnych odcinków przewodów. Przewody kanalizacyjne nie powinny 
być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania, oraz 
gołymi przewodami elektrycznymi  

Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP (polipropylen) od przewodów cieplnych 
powinny wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza, 
należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również w tych 
przypadkach, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie 
temperatury ścianki przewodu z PVC powyżej +45 przewody kanalizacyjne prowadzone przez 
pomieszczenia przeznaczone do produkcji, przetwórstwa i magazynowania środków spożywczych 
powinny być obudowane osłonami bądź wykonywane ż materiałów odpornych na ciśnienie.  

Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach, 
pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów 
Bezpośrednie zamurowywanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne.  
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodów z PVC lub PP powierzchnia tych przewodów 
powinna być zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie osłoną termoizolacyjną, a odległość 
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pomiędzy ścianką bruzdy lub kanału, a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0,1 m., 
bruzdy i kanały powinny być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności,  Przewody 
kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia, w których występuje agresywne oddziaływanie 
otoczenia na materiał przewodu, należy zabezpieczyć przez zastosowanie odpowiedniej izolacji lub 
obudowanie przewodów szczelnymi osłonami.  

Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) powinny być w miarę możliwości ułożone 
równolegle lub prostopadle do ścian i fundamentów budynku. Przewody te powinny być ułożone na 
takiej głębokości i w takiej odległości, aby nie zagrażały stateczności konstrukcji budynku. W 
przypadku braku możliwości zachowania odpowiedniego zagłębienia i odległości przewodów od 
ław fundamentowych należy wykonać dodatkowe konstrukcje zapewniające stateczność budowli. 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada 
poniżej 0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi 
do powierzchni rury wynosiła co najmniej 0,3 m dla rur żeliwnych i 0,5 m dla rur z innych 
materiałów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mniejszych głębokości pod 
warunkiem zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem.  

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonywane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45 °C. Stosowanie na tych przewodach czwórników 
jest niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej 
kondygnacji budynku może wynosić ±10 mm.  Spadki przewodów poziomych. Dopuszczalne 
odchylenie od spadku założonego w projekcie budowlanym wynosi ±10 %. Spadki podejść 
kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 
przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu elementów przewodów.  
 

3.4. Podpory  
 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż przewodu, a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i 
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą 
uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych 
do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) 
powinno być zgodne z projektem technicznym.  

Na przewodach spustowych (pionach kanalizacyjnych) należy stosować na każdej kondygnacji 
co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla 
przewodów z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy 
dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezależnie.  

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych  
wynoszą:  

− dla rur z PVC i PP o średnicy od 50 do 110 mm -1,0 m,  
− dla rur z PVC i PP o średnicy powyżej 110 mm -1,25. m,  
− dla rur z pozostałych materiałów -2,0 m.  

 

3.5. Tuleje ochronne  
 

Przy przejściu rury przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego przez przegrodę budowlaną 
konstrukcyjną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy 
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stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w 
przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

− co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
− co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm 
poniżej tynku na stropie.  

Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje  
ochronne też z tworzywa sztucznego. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być  
wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury  
przewodu. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą 
przesuwną tego przewodu.  
 

3.6. Montaż armatury  
 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana 
tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania 
lub lokalu użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura 
odcinająca. Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających 
wodę wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, 
pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. jeżeli rozwiązanie doprowadzenia wody 
wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie 
doprowadzającym wodę wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego 
samego typu punktów czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające 
przepływ zwrotny.  

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura odcinająca grzybkowa 
powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby w czasie rozbioru wody napływała ona „pod 
grzybek". -Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, 
zgodnie z projektem technicznym.  

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach  
instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od 
strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w 
złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.  

W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej wodociągowej na ścianie powinna być zgodna z tabelami poniżej . Wysokość 
ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem  

Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mieć otwory zamykane 
szczelnymi pokrywami w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się gazów z instalacji do 
pomieszczeń. Dozwolone jest stosowanie rewizji wyprowadzonych do powierzchni podłogi z 
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otworem zamykanym szczelnym korkiem. Rewizji nie należy lokalizować w pomieszczeniach 
przeznaczonych do produkcji, przetwórstwa i magazynowania środków spożywczych.  
 

3.7. Przybory sanitarne  
 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane, w 
przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Odstępstwo od tego wymagania dopuszcza się 
jedynie dla przypadków określonych w projekcie technicznym, pod warunkiem, że ścieki 
odprowadzone są nad inny przybór, zaopatrzony w zamknięcie wodne. Przybory sanitarne powinny 
być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz 
konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Wysokość ustawienia 
przyborów. Jeżeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagań, wysokość 
ustawienia mierzona od posadzki do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:  

− umywalki dla dorosłych od 0,75 do 0,80 m, 
− dla dzieci od 0,50 do 0,60 m,  
− zlewy od 0,50 do 0,60 m,  
− pisuary od 0,65 m,  
− zlewozmywaki i zmywaki od 0,80 do 0,90 m,  
− miski ustępowe typu stopowego powinny być wykonywane z płytą podniesioną, o około 

0,15 m powyżej podłogi.  
Niezabudowane w szafkach kuchennych zmywaki i zlewozmywaki, a także  
umywalki, pisuary i zlewy oraz miski ustępowe wiszące i bidety wiszące powinny być 
przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego siłą statyczną równą 500 N 
przyłożoną w środku przed niej krawędzi obrzeża przyboru w czasie 3 h, nie powinna się w sposób 
widoczny odkształcić.  

Działanie urządzeń spłukujących miski ustępowe i pisuary. Spust wody powinien nastąpić po 
jednokrotnym, lekkim uruchomieniu dźwigni zaworu spustowego zbiorników spłukujących lub 
zaworu ciśnieniowego spłukującego. Poza okresami spłukiwania woda nie powinna dopływać do 
miski ustępowej lub pisuaru.  

Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu 
ścian, fundamentów pod pompy itd. Wpustów tych nie powinno się umieszczać na ciągach 
(traktach) komunikacyjnych. W przypadku odprowadzenia ścieków z kabin natryskowych 
dopuszcza się stosowanie wspólnego wpustu podłogowego, odbierającego ścieki z dwóch lub 
więcej kabin, pod warunkiem wykonania posadzki w taki sposób, aby ścieki z każdej kabiny 
dopływały bezpośrednio do wpustu, a nie przepływały przez kabinę sąsiednią. Wspólny wpust 
podłogowy powinien być zlokalizowany pomiędzy tymi kabinami.  

Przelewy z wanny, umywalki, zbiorników spłukujących itp. należy łączyć z  
podejściem kanalizacyjnym powyżej zamknięcia wodnego. Urządzenia zatrzymujące zawarte w 
ściekach tłuszcze i piasek. Ścieki ze zlewów, zlewozmywaków i wpustów podłogowych w 
kuchniach zakładów zbiorowego żywienia powinny być odprowadzane najkrótszą trasą do 
urządzenia zatrzymującego zawarte w ściekach tłuszcze i piasek (tłuszczownika). Przewody 
odprowadzające ścieki zatłuszczone należy zaopatrzyć w łatwo dostępne rewizje służące do ich 
oczyszczania. Przewody spustowe (piony) powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do 
wysokości od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi 
prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wynosiła co najmniej 4,0 m. 
Rury wentylacyjne powinny w miarę możliwości tworzyć pionowe przedłużenie przewodów 
spustowych. Jeżeli średnica "przewodu spustowego jest mniejsza od 150 mm, górna część, rury 
wywiewnej poniżej dachu w odległości 0,50 m od jego powierzchni powinna być powiększona o 50 
mm. Rur tych nie należy wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych.  
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4.KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBOT  

4.1.Obmiar robót powykonawczych instalacji wod-kan 
 

Szczątkowe roboty demontażowe istniejących instalacji wewnętrznych wodociągowych i 
kanalizacyjnych należy rozliczyć ujmując je we wskaźniku jednostkowym realizacji instalacji 
wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych, natomiast roboty podstawowe należy rozliczyć na 
podstawie obmiaru powykonawczego stosując odpowiednio ceny czynników (robocizna, materiały 
i sprzęt) oraz narzutów jak w kosztorysie ofertowym  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, w tym np:  

− długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi,  
− do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników,  
− długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.  

 

4.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
 

Warunki wykonania badania szczelności 
 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  

Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych.  

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 
powietrzem.  

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego.  
 

Badanie szczelności instalacji wodą zimną  
 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty.  

Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 
przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy 
dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy 
nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia 
badania szczelności. 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,  
− 0,2 bar przy zakresie wyższym.  
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Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia.  

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji wodociągowej za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 
wartość w najniższym punkcie instalacji.  

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
podanymi w tablic poniżej  

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K) i pogoda nie powinna być słoneczna.  

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, 
czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności.  

Szczelność instalacji kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie powinny 
wykazywać przecieków:  

− przy swobodnym przepływie ścieków -w podejściach kanalizacyjnych i przewodach 
spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze,  

− przy ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu jakie może powstać -
w wykonanej instalacji w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach kanalizacji 
deszczowej,  

− przy ciśnieniu próbnym równym 50 kPa -w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach 
odpływowych (poziomach) odprowadzających ścieki bytowo-gospodarcze.  

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji 
ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas przepływu, wody odprowadzanej z 
dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) 
odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem 
napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.  

Przewody kanalizacyjne deszczowe prowadzone wewnątrz budynku należy napełnić wodą 
do poziomu dachu i ocenić na zgodność z wymaganiami 
 

Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem  
 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie 
zawierającym oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie 
powinna przekraczać 3 bar. -Podczas badania powinien być używany cechowany manometr 
tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej 0,1 bar. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji 
powietrzem, powinna być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy 
przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż10%.  

Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną 
uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością 
wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek 
wciskanych korków z tworzywa sztucznego).  

W przypadku ujawnienia się nieszczelności podczas badania instalacji można je lokalizować 
akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego. Podczas dokonywania odczytów wskazań 
manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej pół godziny przed 
odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać ±3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna.  
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Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności 
instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia. Po przeprowadzeniu badania 
szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół badania określający 
ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, 
czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. 
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym 
instalacja wodociągowa powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

4.3. Badanie temperatury ciepłej wody  
 

Badanie temperatury ciepłej wody użytkowej należy wykonać przez pomiar temperatury 
strumienia wypływającej wody. Badaniu należy poddać około 15 % ogólnej liczby punktów 
czerpalnych instalacji. Dla instalacji ciepłej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar 
temperatury należy powtórzyć po 4 h i porównać z wymaganiami. W instalacjach centralnej ciepłej 
wody temperatura wody nie powinna przekraczać 55 °C i nie powinna być niższa niż 45 °C  
 
 
5.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 
poz. 718)  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania  budynków  mieszkalnych (Dz.U. 
Nr 74/99 poz. 836) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U. z 2004 r. nr 195 poz. 2011) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa 
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które 
służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
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certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz 
rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 
r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)  

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 
r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1133) 

 


