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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych w budynku

1.1 Kotłownia
1 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie szt.

d.1.
1

0333-12 cementowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-01 
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.6*0.6*0.2 m3 0.072
RAZEM 0.072

3 KNR 4-01 Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1. 0203-08

1 analogia
poz.2 m3 0.072

RAZEM 0.072
4 KNR 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku m2

d.1. 0507-01
1 analogia

0.4*4*0.3 m2 0.480
RAZEM 0.480

5 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pus-

1 taków ceramicznych, betonu na ścianach 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
6

d.1.
1

KNR 4-01 
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 KNR-W 2- Rury wentylacyjne prostokątne o przekroju 20 cm x 20 cm z blachy ocyn- m
d.1. 02 0529-04 kowanej gr. 0,5 mm - przewód z kotłowni

1 analogia
1.85+1.35+2.55 {kanał wentylacyjny) m 5.750

RAZEM 5.750
8 Dopłata ma- Kratki wentylacyjne przewodu nawiewnego o wym 20 cm x 20 cm szt

d.1.
1

teriałowa

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.

1
0333-08 mentowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2- Rury wentylacyjne jednopłaszczowe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej gr. m
d.1. 02 0529-02 0,5 mm.

1 analogia
0.20 m 0.200

RAZEM 0.200
11

d.1.
1

KNR 4-01 
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Mieszkanie nr 1- parter
1.2.

1
wentylacja kuchni

12 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub, 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-08 mentowo-wapiennej
2.1

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.
2.1

0333-11 mentowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< kratki wenty-
2.1 lacyjne>

-2  -
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PR-K0ŚC1USZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
15

d.1.
2.1

KNR 4-01 
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzo-
2.1 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
2.45+6.75+1+1 m 11.200

RAZEM 11.200
17 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.

d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1. 09 2402-01
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.
d.1. 09 2402-01 mm
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
2.1 analogia

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23 KNR-W 7- Montaż kształtek- Parasol z blachy ocynkowanej dla rury fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
2.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
2.1 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs

cu)
10 m2 10.000

RAZEM 10.000
26 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2

d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
2.1 analogia

poz.25 m2 10.000
RAZEM 10.000

27 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-04 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowa-
2.1 nych lub z dranicami na stropach 

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
2.1 analogia
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
{łazienka}(0.3+0.35)*1.65+{pokój}0.5*(0.3+0.3)+{lp}(0.42*2+0.3)*2.86+{llp} 
(0.3+0.3+0.3)*3.0

m2 7.333

RAZEM 7.333
29 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

d.1. 2612-08
2.1 analogia

1.65+0.5+0.35*2+2.86*2+3.0*2 m 14.570
RAZEM 14.570

30 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
2.1 analogia

{łazienka}(0.3+0.35)*1.65+{pokój}0.5*(0.3+0.3)+{lp}(0.42*2+0.3)*2.86+{llp} 
(0.3+0.3+0.3)*3.0+10

m2 17.333

RAZEM 17.333
31 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym msc.

d.1. 01 0427-04
2.1 analogia

2 msc. 2.000
RAZEM 2.000

32 KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w miejscach komina wentylacyj- m2
d.1. 01 0818-05 nego
2.1 analogia

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

33 KNR-W 4- Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m2
d.1. 01 0818-02
2.1 analogia

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

34 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1. 01 0427-05
2.1 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.
2.1

KNR-W 4- 
01 0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

36 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2
d.1. 01 0518-05
2.1

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

37 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (koł- m2
d.1.
2.1

01 0519-05 nierze) elementów metalowych

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

38 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1. 01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm
2.1 analogia

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

39 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
2.1 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.2.

2
wentylacja łazienki

40 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1. 0333-10 cementowo-wapiennej
2.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41 KNR-W 7- Rury wentylacyjne jednopłaszczowe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej gr. m
d.1. 09 2401-06 0,5 mm.
2.2 analogia

0.35 m 0.350
RAZEM 0.350
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42 KNR 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.

d.1. 0323-04
2.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
2.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.
3

Nawiewniki okienne, zabezpieczenie podłogi

44 Montaż nawiewników okiennych w oknach ciśnieniowych o wydajności od szt
d.1. kalk. własna 5 do 29 m3/h
2.3

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

45 KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią m2
d.1. 01 1216-01
2.3

(łazienka}2.44*1.6+{pokój}2.44*2+{kuchnia}2.44*2 m2 13.664
RAZEM 13.664

1.3 Mieszkanie nr 4 - I piętro
1.3.

1
wentylacja kuchni

46 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.
3.1

0333-08 mentowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.
3.1

0333-09 mentowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< kratki wenty-
3.1 lacyjne>

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
3.1

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzo-
3.1 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
{w. kuchni}2.2+3.5+1 m 6.700

RAZEM 6.700
51 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.

d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1. 09 2402-01
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
55 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.

d.1. 09 2402-01 mm
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
3.1 analogia

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57 KNR-W 7- Montaż kształtek- Parasol z blachy ocynkowanej dla rury fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
3.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. Ili z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
3.1 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-

cu)
10 m2 10.000

RAZEM 10.000
60 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2

d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3.1 analogia

poz.59 m2 10.000
RAZEM 10.000

61 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-04 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowa-
3.1 nych lub z dranicami na stropach

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
3.1

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
3.1 analogia

{kuchnia}(0.3+0.35+0.3)*1.4+{korytarz}0.9*(0.3+0.3+0.3)+{llp}(0.3+0.3+ m2 7.540
0.3)*3.0*2

RAZEM 7.540
64 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

d.1. 2612-08
3.1 analogia

14*2+0.9*3+3*2 m 11.500
RAZEM 11.500

65 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3.1 analogia

poz.63 m2 7.540
RAZEM 7.540

66 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypięlrowym msc.
d.1. 01 0427-04
3.1 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

67 KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w miejscach komina wentylacyj- m2
d.1. 01 0818-05 nego
3.1 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

68 KNR-W 4- Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m2
d.1. 01 0818-02
3.1 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

6 -
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.

d.1. 01 0427-05
3.1 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

70 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.
3.1

01 0518-04

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

71
d.1.
3.1

KNR-W 4- 
01 0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

72 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kot- m2
d.1.
3.1

01 0519-05 nierze) elementów metalowych

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

73 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1. 01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm
3.1 analogia

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

74 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
3.1 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.3.

2
wentylacja łazienka

75 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-08 mentowo-wapiennej
3.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-09 mentowo-wapiennej
3.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< kratki wenty-
3.2 lacyjne>

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
3.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzo-
3.2 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
(w. łazienki}0.7+3.5+1 m 5.200

RAZEM 5.200
80 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.

d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

81 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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82 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.

d.1. 09 2402-01
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

83 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.
d.1. 09 2402-01 mm
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
3.2 analogia

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

86 KNR-W 7- Montaż kształtek- Parasol z blachy ocynkowanej dla rury fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

87 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
3.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

88 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
3.2 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-

cu)
10 m2 10.000

RAZEM 10.000
89 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2

d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3.2 analogia

poz.88 m2 10.000
RAZEM 10.000

90 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-04 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowa-
3.2 nych lub z dranicami na stropach

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
3.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
3.2 analogia

{w. łazienki}(0.3+0.3+0.3)*0.9+(0.3+0.3+0.3)*3.5 m2 3.960
RAZEM 3.960

93 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
3.2 analogia

0.9*2+0.3*2+3*2 m 8.400
RAZEM 8.400

94 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3.2 analogia

poz.92 m2 3.960
RAZEM 3.960

95 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym msc.
d.1. 01 0427-04
3.2 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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96 KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w miejscach komina wentylacyj- m2

d.1. 01 0818-05 nego
3.2 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

97 KNR-W 4- Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m2
d.1. 01 0818-02
3.2 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

98 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1. 01 0427-05
3.2 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

99 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1. 01 0518-04
3.2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

100 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2
d.1. 01 0518-05
3.2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

101 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (koł- m2
d.1. 01 0519-05 nierze) elementów metalowych
3.2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

102 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1. 01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm
3.2 analogia

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

103 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
3.2 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.3.

3
wentylacja przedpokój

104 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1.
3.3

0333-12 cementowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzo-
3.3 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
{w. przedpokój}0.8+3.5+1 m 5.300

RAZEM 5.300
106 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.
d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

107 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

108 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1. 09 2402-01
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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109 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

110 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.
d.1. 09 2402-01 mm
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
3.3 analogia

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112 KNR-W 7- Montaż kształtek- Parasol z blachy ocynkowanej dla rury fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

113 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
3.3 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

114 KNR-W 7- Rury wentylacyjne jedno płaszczowe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej gr. m
d.1. 09 2401-06 0,5 mm.
3.3 analogia

0.35 m 0.350
RAZEM 0.350

115 KNR 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.
d.1. 0323-04
3.3

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
3.3 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-

cu)
10 m2 10.000

RAZEM 10.000
117 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2
d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3.3 analogia

poz.116 m2 10.000
RAZEM 10.000

118 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-04 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowa-
3.3 nych lub z dranicami na stropach

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
3.3

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
3.3 analogia

(w. przedpokói}0.5*(0.3+0.3+0.3)+(0.3+0.3+0.3)*3.5 m2 3.600
RAZEM 3.600

121 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
3.3 analogia

0.3*3+3.5*2 m 7.900
RAZEM 7.900

122 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
3.3 analogia

poz.120 m2 3.600
RAZEM 3.600
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123 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym msc.
d.1. 01 0427-04
3.3 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

124 KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w miejscach komina wentylacyj- m2
d.1. 01 0818-05 nego
3.3 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

125 KNR-W 4- Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m2
d.1. 01 0818-02
3.3 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

126 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1. 01 0427-05
3.3 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

127 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1. 01 0518-04
3.3

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

128 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2
d.1. 01 0518-05
3.3

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

129 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (koł- m2
d.1. 01 0519-05 nierze) elementów metalowych
3.3

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

130 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1. 01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm
3.3

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

131 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
3.3 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.3.

4
Nawietrzak podokienny, nawiewniki okienne, kratka nawiewna przedpokój, zabezpieczenie podłóg

132 Montaż nawiewników okiennych w oknach ciśnieniowych o wydajności od szt
d.1. kalk. własna 5 do 29 m3/h
3.4

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

133 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-08 men to wo-wa pi en n ej
3.4

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< kratki wenty-
3.4 lacyjne>

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

135 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wolnym przekroju 200 cm2 zamonto- szt.
d.1. 0322-02 wana nad podłogą
3.4

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

136 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-11 men towo-wa p i en n ej
3.4

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

137 KNR 2-17 Nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200 cm2 posiadającyod wew- szt.
d.1. 0156-02 nątrz ruchoma żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza. Kratka
3.4 analogia wewnętrzna wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowow kolorze 

białym. Nawietrzak wyposażony jest we wkład filtracyjnyw klasie EU3, któ
ry oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik- osłona 
przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewa-
cji.
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
138 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< nawietrzak>
3.4

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

139 KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią m2
d.1. 01 1216-01
3.4

{łazienka}1.44*1,3+{przedpokój}1,9*2*2+{pokój}2*2+{kuchnia)2*2 m2 17.472
RAZEM 17.472

1.4 Mieszkanie nr 5 - 1 piętro
1.4.

1
wentylacja kuchnia

140 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzę-
4.1 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
{w. kuchni}3.6+1 m 4.600

RAZEM 4.600
141 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.
d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

143 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1. 09 2402-01
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

145 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.
d.1. 09 2402-01 mm
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
4.1 analogia

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147 KNR-W 7- Montaż kształtek- Parasol z blachy ocynkowanej dla rury fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
4.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

149 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
4.1
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
150 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
4.1 analogia

{kuchniaKO.5+0.35+0.5)*0.5+0.5*0.35+{llp}(0.5+0.35+0.5)*3.0 m2 4.900
RAZEM 4.900

151 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
4.1 analogia

0.5*5+3*2 m 8.500
RAZEM 8.500

152 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4.1 analogia

poz.150 m2 4.900
RAZEM 4.900

153 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
4.1 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs

cu)
10 m2 10.000

RAZEM 10.000
154 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2
d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
4.1 analogia

poz.153 m2 10.000
RAZEM 10.000

155 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym msc.
d.1. 01 0427-04
4.1 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

156 KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w miejscach komina wentylacyj- m2
d.1. 01 0818-05 nego
4.1 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

157 KNR-W 4- Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum m2
d.1. 01 0818-02
4.1 analogia

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

158 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1. 01 0427-05
4.1 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.1.
4.1

KNR-W 4- 
01 0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

160
d.1.
4.1

KNR-W 4- 
01 0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

161 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (koł- m2
d.1.
4.1

01 0519-05 nierze) elementów metalowych

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

162 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1.
4.1

01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

163 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
4.1 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.4.

2
Nawietrzak podokienny, nawiewniki okienne, zabezpieczenie podłóg

164 Montaż nawiewników okiennych w oknach ciśnieniowych o wydajności od szt
d.1. kalk. własna 5 do 29 m3/h
4.2

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

165 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1. 0333-11 mentowo-wapiennej
4.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

166 KNR 2-17 Nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200 cm2 posiadającyod wew- szt.
d.1. 0156-02 nątrz ruchoma żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza. Kratka
4.2 analogia wewnętrzna wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowow kolorze 

białym. Nawietrzak wyposażony jest we wkład filtracyjnyw klasie EU3, któ
ry oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik- osłona 
przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewa-
cji.
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
167 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< nawietrzak>
4.2

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

168 KNR-W 4- Zabezpieczenie podłóg folią m2
d.1. 01 1216-01
4.2

(kuchnia)3*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

1.5 Mieszkanie nr 8 - piętro II
1.5.

1
wentylacja kuchni

169 KNR 4-01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie szt.
d.1.
5.1

0333-12 cementowo-wapiennej

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

170 KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- szt.
d.1. 0706-01 nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< kratki wenty-
5.1 lacyjne>

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

171 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1.
5.1

0322-02

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

172 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzo-
5.1 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
{w. kuchni}2.2 m 2.200

RAZEM 2.200
173 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.
d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

175 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1. 09 2402-01
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

177 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.
d.1. 09 2402-01 mm
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

178 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
5.1 analogia

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

179 KNR-W 7- Montaż kształtek- Nasada kominowa wentylacyjna szt.
d.1. 09 2402-01
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
5.1 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

181 KNR-W 7- Rury wentylacyjne jednopłaszczowe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej gr. m
d.1. 09 2401-06 0,5 mm.
5.1 analogia

0.6 m 0.600
RAZEM 0.600

182 KNR 4-01 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. szt.
d.1. 0323-04
5.1

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

183 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-04 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowa-
5.1 nych lub z dranicami na stropach

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

184 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
5.1 analogia

{kuchniaX0.5+0.35+0.5)*0.5 m2 0.675
RAZEM 0.675

185 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
5.1 analogia

0.5*5 m 2.500
RAZEM 2.500

186 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
5.1 analogia

poz.184 m2 0.675
RAZEM 0.675

187 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
5.1 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs-

cu)
5 m2 5.000

RAZEM 5.000
188 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2
d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
5.1 analogia

poz.187 m2 5.000
RAZEM 5.000

189 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1. 01 0427-05
5.1 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
190
d.1.
5.1

KNR-W 4- 
01 0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

191
d.1.
5.1

KNR-W 4- 
01 0518-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

192 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (koł- m2
d.1.
5.1

01 0519-05 nierze) elementów metalowych

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

193 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1.
5.1

01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

194 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
5.1 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.5.

2
wentylacja łazienki

195 KNR-W 7- Kanał dwuścienny fi 160mm/220 mm wentylacji wywiewnej, systemowy m
d.1. 09 2401-08 ze stali ocynkowanej, ocieplony wełną minieralna gr. 3 cm, wyprowadzo-
5.2 analogia ny 1,0 m ponad krawędź dachu budynku zakończony parasolem. Kanał 

wentylacyjny wyposażyć w odskraplacz i rewizję. Kratka wentylacyjna za
montowana nie niżej niż 15 cm pod stropem pomieszczenia 
{w. łazienki}2.2 m 2.200

RAZEM 2.200
196 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kolano 30 stopni blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o prze- szt.
d.1. 09 2402-01 kroju 160/220 mm
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

197 KNR-W 7- Montaż kształtek- Trójnik 90 stopni z blachy ocynkowanej gr 0,5 mm o szt.
d.1. 09 2402-01 przekroju 160/220 mm
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

198 KNR-W 7- Montaż kształtek- Odskraplacz przewodu wentylacyjnego szt.
d.1. 09 2402-01
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

199 KNR-W 7- Montaż kształtek- Wyczystka kominowa ocynkowana gr 0,5 mm o przekro- szt.
d.1. 09 2402-01 ju 160/220 mm
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

200 KNR-W 7- Montaż kształtek- Płyta dachowa z kołnierzem uszczelniającym fi 160/220 szt.
d.1. 09 2402-01 mm
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

201 KNR-W 7- Montaż kształtek- Podpora przejścowa fi 160/220 mm z blachy ocynkowa- szt.
d.1. 09 2402-01 nej
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202 KNR-W 7- Montaż kształtek- Nasada kominowa wentylacyjna szt.
d.1. 09 2402-01
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
203 KNR-W 7- Montaż kształtek- Kołnierz przeciwdeszczowy fi 160/220 mm szt.
d.1. 09 2402-01
5.2 analogia

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy szt.
d.1. 0709-04 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzcinowa-
5.2 nych lub z dranicami na stropach 

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

205 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.
d.1. 0322-02
5.2

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206 KNR 0-14 Obudowa wentylacji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo- m2
d.1. 2011-01 wych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
5.2 analogia

{w. łazienki}(0.5+0.35+0.5)*0.5 m2 0.675
RAZEM 0.675

207 KNR 0-23 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
5.2 analogia

0.5*5 m 2.500
RAZEM 2.500

208 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy m2
d.1. 0711-03 cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
5.2 cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejs

cu)
5 m2 5.000

RAZEM 5.000
209 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, m2
d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
5.2 analogia

poz.208 m2 5.000
RAZEM 5.000

210 KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z m2
d.1. 0201-02 płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
5.2 analogia

poz.206 m2 0.675
RAZEM 0.675

211 KNR-W 4- Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym msc.
d.1. 01 0427-05
5.2 analogia

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

212 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1. 01 0518-04
5.2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

213 KNR-W 4- Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2
d.1. 01 0518-05
5.2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

214 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (koł- m2
d.1.
5.2

01 0519-05 nierze) elementów metalowych

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

215 KNR-W 4- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe po- m2
d.1.
5.2

01 0519-02 krycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

216 wykonanie odprowadzenia kondensatu do kanalizacji sanitarnej z przewo- szt.
d.1. kalk. własna dów wentylacyjnych z komina w wycenie ująć wpięcie przewodów wentyla-
5.2 cyjnch do kanalizacji sanitarnej w obrębie lokalu , przed wpięciem wyko

nanie syfonu odprowadzenie wykonać z rur PVC dn 32 o długości około 5 
m 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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PR-KOŚCIUSZKI 3 - GŁUSZYCA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.5.

3
Nawietrzak podokienny, nawiewniki okienne , zabezpieczenie podłogi

217
d.1.
5.3

kalk. własna
Montaż nawiewników okiennych w oknach ciśnieniowych o wydajności od 
5 do 29 m3/h

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

218
d.1.
5.3

KNR 4-01 
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.1.
5.3

KNR 2-17
0156-02
analogia

Nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200 cm2 posiadającyod wew
nątrz ruchoma żaluzję do regulacji ilości napływającego powietrza. Kratka 
wewnętrzna wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowow kolorze 
białym. Nawietrzak wyposażony jest we wkład filtracyjnyw klasie EU3, któ
ry oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik- osłona 
przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewa
cji.
1

szt.

szt. 1.000
RAZEM 1.000

220
d.1.
5.3

KNR 4-01 
0706-01

Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa
nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach< nawietrzak>

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

221
d.1.
5.3

KNR-W 4- 
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią

(łazienka>1.44*1,3+{przedpokój}1. 9*2*2+{pokój}2*2

m2

m2 13.472
RAZEM 13.472

1.6 W ywóz gruzu
222
d.1.

6
wycena in
dywidualna

Koszt wywozu i utylizacji gruzu na wysypisku

(0.25*0.25*(0.7+0.15)+0.2*2.2*0.3+0.5*0.5*0.2*3{lokal nr 4}+0.25*0.25* 
0.12*3+0.25*0.25*0.7+0.3*0.3*4+0.5*0.5*0.2*6+{lokal nr 5}0.3*0.3*4+0.5* 
0.5*0.2*2+{lokal nr 8}0.25*0.25*0.7+0.5*0.5*0.2*2)*1.7

t

t 2.831

RAZEM 2.831
1.7 Mieszkanie nr 2 i Nr 6

223
d.1.

7

Roboty instalacyjne w lokalach nr 2 i nr 6 polegające na wykonaniu instala
cji wentylacyjnej i dymowej zostały wykonane na koszt właściciela lokalu

I

0 I 0.000
RAZEM 0.000

1.8 UWAGI DLA OFERENTÓW
224
d.1.

8

W OFERCIE NALEŻY UJĄĆ WSZYSTKIE ROBOTY,KTÓRE MOGĄ BYĆ 
NIEZBĘDNE DO KOMPLEKSOWEGO WYKONANIA CAŁOŚCI PRZED
MIOTOWEGO ZADANIA - ZGODNIE Z PROJEKTEM I WIZJĄ 
LOKALNĄ.PRZEDMIAR ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO MATE
RIAŁ POMOCNICZY 
0

I

I 0.000
RAZEM 0.000
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I. część opisowa 
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora 
Wizja lokalna
Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem 
Obowiązujące przepisy prawne i normy 
Katalogi firmowe
Inwentaryzacja kominiarska opracowana przez Mistrza kominiarskiego Panią Barbarę 

Krawczyk
Decyzje PINB

2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt budowlany dla zadnia pn. „Budowa instalacji 
dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy”. Projekt został wykonany na podstawie 
otrzymanej od Zamawiającego inwentaryzacji kominiarskiej oraz decyzji PINB w powiecie 
wałbrzyskim. Na podstawie w/w inwentaryzacji kominiarskiej, decyzji PINB oraz wizji w 
poszczególnych lokalach stwierdzono szereg nieprawidłowości, które należy usunąć. 
Przedmiotowa dokumentacja określa sposób wykonania poszczególnych robót w celu 
dostosowania instalacji dymowej oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej do obowiązujących 
przepisów i wypełnienia obowiązku.
UWAGA:
Pomimo wielokrotnych prób wejścia przez Projektanta do lokalu nr la oraz 3 przy ulicy 
Kościuszki 3 w Głuszycy nie udało się dokonać wizji. Z uwagi na powyższe przedmiotowa 
dokumentacja projektowa nie obejmuje swoim zakresem w/w lokali. Jedynie wizja z 
zewnątrz budynku wykazała że w lokalu nr la zostały wykonane kanały wentylacji 
wywiewnej, które są prowadzone po tylnej elewacji budynku w zabudowie.
Właściciele lokalu nr 7 poinformowali Projektanta, iż brak jest występowania 
nieprawidłowości w przedmiotowym lokalu ponieważ dokonali remontu z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów.
Podczas wykonywania prac przygotowawczych na budowie należy zwrócić uwagę na stan 
elementów konstrukcyjnych budynku, zweryfikować rzeczywiste wymiary na budowie aby 
potwierdzić słuszność przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. W 
przypadku wątpliwości lub potrzeby zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych oraz 
w przypadku stwierdzenia innych warunków niż założone w projekcie, na każdym etapie 
przebudowy należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem.
3. Ogólna charakterystyka
Lokale mieszkalne objęte opracowaniem znajdują się w Głuszycy przy ul. Kościuszki 3. 
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie. Budynek usytuowany jest w 
III strefie klimatycznej (temperatura zewnętrzna okresu zimnego = -20°C). W stanie istniejącym 
lokale ogrzewane są indywidulanie z kotłów oraz piecy na paliwo stałe.
4. Nawietrzaki okienne -  w lokalach objętych opracowaniem
W stolarce okiennej należy przewidzieć montaż urządzeń nawiewnych zgodnie z PN-83/B- 
03430 pkt. 2.1.5. „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
wentylacji publicznej”. Współczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych 
otwieranych powinien być zgodny z pkt. 2.3.2. załącznika do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. Należy zamontować 
nawietrzaki okienne higrosterowane dwustrumieniowe o przepływie 30m3/h. Montaż stolarki 
zgodnie z instrukcją montażu producenta nawietrzaków oraz częścią rysunkową projektu.
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5. Lokal mieszkalny nr 1 
Wentylacja lokalu mieszkalnego.
Łazienka lokal nr 1
Wentylacja wywiewna łazienki lokalu nr 1 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez kanał 
wentylacji wywiewnej z pomieszczenia łazienki z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 
015Omm. Kanał wpiąć do przewodu kominowego nr 5. Na kanale zamontować kratkę 
wentylacyjną o średnicy 015Omm. Kratkę montować nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Kanał wolny na podstawie inwentaryzacji przewodów kominowych 
Kuchnia lokal nr 1
Wentylacja wywiewna kuchni lokalu nr 1 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez 
projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji wywiewnej, 
systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie lokalu 
mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon 
Pomieszczenie kotłowni nawiew
Wentylacja nawiewna pomieszczenia kotłowni dla lokalu nr 1 odbywać się poprzez poprzez 
montaż kanału wentylacji nawiewnej o wymiarach 20x20cm wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej. Kratkę nawiewną umieścić na wysokości 0,3m nad poziomem posadzki kotłowni. 
Czerpnię powietrza zlokalizować 2,Om nad poziomem terenu.
Pomieszczeni kotłowni wywiew
Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotłowni dla lokalu nr 1 odbywać się będzie poprzez 
montaż kanału wentylacji wywiewnej z pomieszczenia kotłowni z blachy stalowej ocynkowanej 
o średnicy 015Omm. Kanał wpiąć do przewodu kominowego nr 6. Na kanale zamontować kratkę 
wentylacyjną o średnicy 015Omm. Kratkę montować nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Kanał wolny na podstawie inwentaryzacji przewodów kominowych
6. Lokal mieszkalny nr la 
Brak dostępu do lokalu
7. Lokal mieszkalny nr 3 
Brak dostępu do lokalu
8. Lokal mieszkalny nr 2+6 
Wentylacja lokalu mieszkalnego.
Łazienka parter
Wentylacja wywiewna łazienki (parter) zlokalizowanej na parterze odbywać się będzie 
grawitacyjnie poprzez projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm 
wentylacji wywiewnej, systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w 
obrębie lokalu mieszkalnego), wyprowadzony 0,3m ponad istniejący komin, zakończony 
parasolem (z odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm 
pod stropem pomieszczenia.
Łazienka I piętro
Wentylacja wywiewna łazienki zlokalizowanej na I piętrze odbywać się będzie grawitacyjnie 
poprzez projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji 
wywiewnej, systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie 
lokalu mieszkalnego), wyprowadzony 0,3m ponad istniejący komin, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia.
Kuchnia
Wentylacja wywiewna kuchni zlokalizowanej na parterze odbywać się będzie grawitacyjnie 
poprzez projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji 
wywiewnej, systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie
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lokalu mieszkalnego), wyprowadzony 0,3m ponad istniejący komin, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia.
Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczenia kuchni realizowane będzie poprzez kanał ze stali 
nierdzewnej, o wolnym przekroju minimum 200cm2, kratka wewnętrzna nie wyżej niż 0,3m nad 
poziomem podłogi (mierząc od dolnej krawędzi otworu wentylacyjnego).
System kominowy
W celu odprowadzenia spalin z kotła na paliwo stałe przewiduje się przewód kominowy o 
średnicy 160mm. Rury i kształtki wykonać ze stali zaliczanej do grupy żaroodpornej o grubości 
lmm - stal 1.4301. Odporność na korozję Vm/V3. System odporny na pożar sadzy, klasa 
temperatury 600°C. Komin wyposażony w wy czystkę systemową. System kominowy 
wyposażyć w nasadę kominową "strażak" zabezpieczającą przed odwróceniem ciągu
9. Lokal mieszkalny nr 4 
Wentylacja lokalu mieszkalnego.
Łazienka lokal nr 4
Wentylacja wywiewna łazienki lokalu nr 4 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez 
projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji wywiewnej, 
systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie lokalu 
mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon 
Kuchnia lokal nr 4
Wentylacja wywiewna kuchni lokalu nr 4 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez 
projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji wywiewnej, 
systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie lokalu 
mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon 
Pomieszczenie montażu kotła lokal nr 4
Wentylacja wywiewna pomieszczenia montażu kotła lokalu nr 4 odbywać się będzie 
grawitacyjnie poprzez projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm 
wentylacji wywiewnej, systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w 
obrębie lokalu mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony 
parasolem (z odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm 
pod stropem pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez 
syfon 
Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczenia montażu kotła na paliwo stałe realizowane będzie poprzez 
nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200cm2 posiadający od wewnątrz ruchomą żaluzję 
do regulacji ilości napływającego powietrza. Kratka wewnętrzna wykonana z blachy stalowej 
malowanej proszkowo w kolorze białym. Nawietrzak wyposażony jest w wkład filtracyjny w 
klasie EU3, który oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik - osłona 
przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewacji. Z uwagi na 
lokalizację pomieszczenia montażu kotła w pomieszczeniu bez ścian zewnętrznych w celu 
prawidłowego napływu powietrza należy dodatkowo zamontować kratkę wentylacyjną 
pomiędzy pomieszczeniami nr 4.2. oraz 4.1 (Kratka wentylacyjna o wolnym przekroju 200cm2 
zamontowana 30cm nad podłogą). Montaż zgodnie z częścią rysunkową. W przypadku montażu 
drzwi pomiędzy pomieszczeniem nr 4.2. oraz 4.8 w przedmiotowych drzwiach należy 
zamontować kratkę wentylacyjną o wolnym przekroju 200cm2
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10. Lokal mieszkalny nr 5 
Wentylacja lokalu mieszkalnego.
Kuchnia lokal nr 5
Wentylacja wywiewna kuchni lokalu nr 5 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez 
projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji wywiewnej, 
systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie lokalu 
mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon 
Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczenia montażu kotła na paliwo stałe realizowane będzie poprzez 
nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200cm2 posiadający od wewnątrz ruchomą żaluzję 
do regulacji ilości napływającego powietrza. Kratka wewnętrzna wykonana z blachy stalowej 
malowanej proszkowo w kolorze białym. Nawietrzak wyposażony jest w wkład filtracyjny w 
klasie EU3, który oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik - osłona 
przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewacji. Z uwagi na 
lokalizację pomieszczenia montażu kotła w pomieszczeniu bez ścian zewnętrznych w celu 
prawidłowego napływu powietrza należy dodatkowo w drzwiach pomiędzy pomieszczeniem nr 
5.2 oraz 5.3 zamontować kratkę wentylacyjną o wolnym przekroju 200cm2. Montaż zgodnie z 
częścią rysunkową.
11. Lokal mieszkalny nr 8 
Wentylacja lokalu mieszkalnego.
Kuchnia lokal nr 8
Wentylacja wywiewna kuchni lokalu nr 8 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez 
projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji wywiewnej, 
systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie lokalu 
mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon 
Łazienka lokal nr 8
Wentylacja wywiewna łazienki lokalu nr 8 odbywać się będzie grawitacyjnie poprzez 
projektowany kanał wentylacyjny 0160. Zastosować kanał 016Omm wentylacji wywiewnej, 
systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony wełną mineralną gr. 3cm ( w obrębie lokalu 
mieszkalnego), wyprowadzony l,0m ponad krawędź dachu, zakończony parasolem (z 
odskraplaczem i rewizją). Kratka wentylacyjna zamontowana nie niżej niż 15cm pod stropem 
pomieszczenia. Odpływ z odskraplacza wpięty do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon 
Nawiew
Nawiew powietrza do pomieszczenia montażu kotła na paliwo stałe realizowane będzie poprzez 
nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200cm2 posiadający od wewnątrz ruchomą żaluzję 
do regulacji ilości napływającego powietrza. Kratka wewnętrzna wykonana z blachy stalowej 
malowanej proszkowo w kolorze białym. Nawietrzak wyposażony jest w wkład filtracyjny w 
klasie EU3, który oczyszcza napływające powietrze. Kratka zewnętrzna (okapnik - osłona 
przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze elewacji. W przypadku 
montażu drzwi pomiędzy pomieszczeniem nr 8.3. oraz 8.4 w przedmiotowych drzwiach należy 
zamontować kratkę wentylacyjną o wolnym przekroju 200cm2
12. Roboty towarzyszące
Rozbiórki -  rozebrać okładziny ścian posadzek oraz dachu w miejscu przejścia projektowanych 
kanałów wentylacyjnych. Skuć stare odparzone tynki na ścianach oraz sufitach. Gruz oraz 
elementy rozbiórek i demontażu usunąć poza budynek oraz zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
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Zamurowania - zamurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na pełną grubość 
ściany. W miejscu zamurowania wykonać tynki cementowo-wapienne kategorii 4F (tynk 
trój warstwowy, zatarty packą z filcem),
Tynki wewnętrzne -  uzupełnić ubytki tynków poprzez wykonanie tynków cementowo- 
wapiennych kategorii 4F (tynk trój warstwowy, zatarty packą z filcem). Dodatkowo należy 
przetrzeć istniejące tynki ścian i stropów gładzią szpachlową cementowo-wapienną.
Ściany wewnętrzne - prace malarskie -  wszystkie ściany oraz sufity w obrębie pomieszczeń, 
w których przewiduje się prowadzenie instalacji pomalować farbą lateksową do wnętrz z 
dodatkiem silikonu (o właściwościach przeciwgrzybicznych i przeciwbakteryjnych do 
malowania ścian wewnątrz pomieszczeń). Ilość warstw farby -  w/g zaleceń producenta. 
Kolorystyka :wg decyzji Inwestora
Zabudowa kanałów wentylacyjnych -  kanały wentylacyjne na całej długości prowadzenia 
zabudować płytami G-K. Zabudowy wygładzić masą szpachlową, zamontować narożniki 
pomalować w kolorze zbliżonym do kolorystyki klatki schodowej.
Pokrycie dachu - po wykonaniu przejść kanałów wentylacji wywiewnej wykonać nowe 
pokrycie dachowe. Pokrycie wykonać z dwóch warstw papy, podkładowej SBS o gr. 4,2mm i 
termozgrzewalnej SBS wierzchniego krycia 5,2mm. Obróbki blacharskie wykonać z blachy 
tytan-cynk. o gr. 0,7mm zgodnie ze sztuką budowlaną.

II. część rysunkowa
OPRACOWAŁ :

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelańska 60/10,58-316 Wałbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl 7

mailto:lukmediaprojekt@op.pl


Pomieszczenie kotłowni dla lokalu nr 1 z 
zainstalowanym kottem na paliwo stale. 
Odprowadzenie spalin poprzez istniejący 
konin w otulinie termicznej wyprowadzony 
po zewnętrznej ścianie budynku ponad 
dach. Średnica komina 018Omm

Wkot -  1
Kanał wentylacji wywiewnej z pomieszczenia 
kotłowni z blachy stalowej ocynkowonej o średnicy 
015Omm. Konał wpiąć do przewodu kominowego nr 
6. No kanale zamontować krotkę wentylacyjną o 
średnicy P150mm Kratkę montować nie niżej niż 
15cm pod stropem pomieszczenia. Kanał wolny 
na podstawie inwentaryzacji przewodów kominowych

V/la?~l
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LUK MEDIA PROJEKT 
mgr inż. Joanna Szpinek 

ul. Kasztelańska 60/10, 58-316 Wałbrzych

Projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/D0Ś/08

Wykonał: mgr inż. Joanna Szpinek

Zadanie: Budowa instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy 
ul. Kościuszki 3 
58 -340  Głuszyca

Tytuł rys.: RZUT PIWNIC -  INSTALACJA DYMOWA ORAZ WENTYLACYJNA NAW1EWN0-WYWIEWNA

Data:
15.03.2020r,

Stadium:
PB

Skala:
M00

Nr r y s ;  
1

Zastrzega ń t  wszelkie prawo wynkojoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może byt w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstqpkny komukolwiek, bez pisemne] zgody firmy projektowej



Nawietrzak podokienny o wotnyn p rzekro ju  
200cn2 posiadający od wewnątrz ruchoną 
żaluzje do regulacji ilości napływającego 
powietrza. K ratka wewnętrzna wykonana z 
blachy stalowej Malowanej proszkowo w 
kolorze biatyn. Nawietrzak wyposażony je s t w 
wkład filtra c y jn y  w klasie EU3, k tó ry  
oczyszcza napływające powietrze. K ratka 
zewnętrzna (okapnik -  osłona 
przeciwdeszczowa) je s t  z blachy ocynkowanej 
nalowanej w kolorze elewacji

Wkuch -  2
Wentylacja kuchnia -  lokal nr 2
Kanał dl60nn wentylacji wywiewnej, systenowy, ze s ta li 
nierdzewnej, ocieplony wełną Mineralną gr, 3cn (w obrębię 
lokalu Mieszkalnego), wyprowadzony 0,3n ponad isteniejący 
konin n r 3, zakończony parasolen (z odskraplaczen i 
rewizją), K ratka wentylacyjna zanontowana nie n iże j niż 
15cn pod s tropen ponleszczenla. Kanał nr 3 wolny na 
podstawie inwentaryzacji przewodów kominowych__________

2,3 I Pokć l

KWOKK aoowr
STOJŁrt* m3/h

KA»m< okewt
m w c#  5 -»  m3A

Pdk-2
Przewód dynowy -  lokal n r 2 
Przewód koninowy o średnicy 160nn. 
Rury i k s z ta łtk i wykonane ze s ta li 
zaliczanej do grupy żaroodopornej 
o grubości Inn -  s ta l 1.4301. 
Odporność na ko roz je  Vn/V3. 
Systen odporny na pożar sadzy, 
klasa te n p e ra tu ry  600'C. Konin 
wyposażony w wyczystke 
systenową Systen koninowy 
wyposażyć w nasadę konlnową 
's tra ż a k ' zabezpieczającą przed 
odwrócenien ciągu_________________

Kocioł na paliwo state 

Właz -  2
Wentylacja łazienka -  lokal n r 2
Kanał 016Onn wentylacji wywiewnej, systenowy, ze sta li 
nierdzewnej, ocieplony wełną Mineralną gr. 3cn (w obrębię 
lokalu Mieszkalnego), wyprowadzony 0,3n ponad isteniejący 
konin n r 3, zakończony parasolen (z odskraplaczen i 
rewizją). K ratka wentylacyjna zanontowana nie niżej niż 
15cn pod stropen ponleszczenla. Konał nr 3 wolny no 
podstawie inwentaryzacji przewodów kominowych___________

M
LUK MEDIA PROJEKT 
m gr in t  Joanna Szpinek 

ul. Kasztelańska 60/10, 58-316 Wałbrzych

Projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/DOŚ/08 / Dato.;
15.03.2020r.

Stadium!
PB

Skalai
1:100

Nr r y s j  
2

Wykonał: mgr inż. Joanna Szpinek

Zadanie: Budowa instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy 
ul. Kościuszki 3 
58 -340  Głuszyco

Tytuł rys.: RZUT PARTERU -  INSTALACJA DYMOWA ORAZ WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Zastrzega sk  wszelkie prawa w yikojace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek n in le jn y nie może byt w cołoSd lub w częW  przerysowany,
uzupełniony lub odstgplony komukolwiek, bez pisemnej zgody (kmy projektowej



Właz -  6
W entylacja łazienka -  lokal n r 6 
Kanał 016Onn wentylacji wywiewnej, systenowy, ze sta li 
nierdzewnej, ocieplony wełna nineralna gr. 3cm (w obrębię 
lokalu mieszkalnego), wyprowadzony 0,3m ponad Isteniejący 
konin nr 3, zakończony parasolen <z odskraplaczen i 
rewizja). K ratka wentylacyjna zanontowana nie niżej niż 
15cn pod stropen ponleszczenla, Konał nr 3 wolny na 
podstawie inwentaryzacji przewodów kominowych_______________

\fcA 7_i r
NAWfeW IXC«Y 

SIKU** 5-29 mj/h

Wkuch-4
Wentylacja kuchni -  lokal n r 4 
Kanał dwuścienny 016Onn/22Onn wentylacji wywiewnej, 
systenowy, ze s ta li ocynkowanej, ocieplony wełna 
nineralna gr. 3cn, wyprowadzony l,0n ponad krawędź 
dachu budynku. Kanał wentylacyjny wyposażyć w 
odskraplacz i rewizje. K ratka wentylacyjna zanontowana 

lnie niżej niż 15cn pod stropen ponieszczenia._________
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LUK MEDIA PROJEKT 
mgr in t Joanna Szpinek 

ul. Kasztelańska 60/10, 58-316 Wałbrzych
-7*-

Projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/D0Ś/08

Wykonał: mgr inż. Joanna Szpinek

Zadanie: Budowo instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy 
ul. Kościuszki 3 
5 8 -340  Głuszyca

Tytuł rys.: RZUT 1 PIĘTRA -  INSTALACJA DYMOWA ORAZ WENTYLACYJNA NAWIEWN0-WYW1EWNA

Data: 
15.03.2020r.
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LUK MEDIA PROJEKT 
mgr in t  Joanna Szpinek 

ul. Kasztelańska 60/10, 58-316 Wałbrzych
£ z

Projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/DOŚ/08 y
Wykonał: mgr inż. Joanna Szpinek

< ___-

Zadanie: Budowo instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy 
ul. Kościuszki 3 
58 -340  Głuszyca

Tytuł rys.: RZUT II PIĘTRA -  INSTALACJA DYMOWA ORAZ WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Data; 
15.03.2020r.

Stadiurm
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Skala:
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N r rys .: 
4

Zastrzega w szelki prawo wynkajoce z Ustawy o prawie outorskim. Rysunek niniejszy nie może byt w cototti lub w częłci pfzerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody frm y projektowe]



w

1.7 | Łazienko.

II  p lę t r o l Konunlkoc jo

I p ię tro  iKonunlkac,la

Wkuch-1
Wentylacja kuchnia -  lokal n r 1 
Kanał dwuścienny 016Omn/22Om wentylacji wywiewnej, 
systenowy, ze stali ocynkowanej, ocieplony wełna nineralna 
gr. 3cn, wyprowadzony l,0n ponad krawędź dachu budynku, 
zakończony parasolen. Kanał wentylacyjny wyposażyć w 
odskraplacz i newizje. Kratka wentylacyjna zanontowana nie 
niżej niż 15cn pod stropen ponieszczenia.__________________

ini -  lokal n r 4
y 016Onn/22Onn wentylacji wywiewnej,
;ta ll ocynkowanej, ocieplony wełna 
n, wyprowadzony l,0n ponad krawędź 
anat wentylacyjny wyposażyć w 
ewizje. K ratka wentylacyjna zanontowana 
:n pod s tropen ponieszczenia.

nka -  lokal n r 4
' 016Onn/22Onn wentylacji wywiewnej, 
ta li ocynkowanej, ocieplony wełna 
i, wyprowadzony l,0n ponad krawędź 
anat wentylacyjny wyposażyć w 
wizje. K ratka wentylacyjna zanontowana 
w pod stropen  ponieszczenia.
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LUK MEDIA PROJEKT 
mgr ini. Joanna Szpinek 

ul. Kasztelańska 60/10, 58-316 Wałbrzych

Projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/DOŚ/08 ~ 7
Wykonał: mgr inż. Joanna Szpinek

Zadanie: Budowa instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy 
ul. Kościuszki 3 
58 -3 4 0  Głuszyca

Tytuł rys.: PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C -  INST. DYMOWA ORAZ WENT. NAWIEWNO-WYWIEWNA

Zostr2e<)a się wszelk* prawo wynkojoce z Ustawy o prawią outorskim. Rysunek niniejszy nie mołe być w calośd lub w części przerysowany,
uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej z jo dy firmy projektowej
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Wkuch-5
Wentylacja kuchni -  lokal n r 5
Kanał dwuścienny 0l60mm/22Onm wentylacji wywiewnej, 
systenowy, ze stali ocynkowanej, ocieplony wełna 
nineralna 9r. 3cn, wyprowadzony l,0n ponad krawędź 
dachu budynku. Kanał wentylacyjny wyposażyć w 
odskraplacz i rewizje. K ratka wentylacyjna zanontowana 
nie niżej niż l5cm pod stropen ponieszczenia.__________

G -G

Vtaz-8
Wentylacja łazienka -  lokat nr 8
Kanał dwuścienny 0160nn/220nn wentylacji wywiewnej, systenowy, ze 
s ta li ocynkowanej, ocieplony wełna nineralna gr. 3cn, wyprowadzony 
2,On ponad krawędź dachu budynku, zakończony nasada koninowa 
wentylacyjna nodulowa (wspomaganie wentylacji). Kanał wentylacyjny 
wyposażyć w odskraplacz i rewizje- Kratka wentylacyjna 
zanontowana nie niżej niż 15cn pod stropen ponieszczenia.______
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LUK MEDIA PROJEKT 
mgr in t Joanna Szpinek 

ul. Kasztelańska 60/10, 58-316 Wałbrzych

Projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/D0Ś/08 7
/

Wykonał: mgr inż. Joanna Szpinek

Zadanie: Budowa instalacji dymowych oraz wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych 
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy.

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Kościuszki 3 w Głuszycy 
ul. Kościuszki 3 
5 8 -340  Głuszyca

Tytuł rys.; PRZEKRÓJ D-D, E-E, F-F, G-G -  INST. DYMOWA ORAZ WENT. NAW1EWNO-WYWIEWNA

Data: 
15.03.2020r.
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Skala:
1:100

Nr rys.: 
6
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uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej
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®  P O L S K A

I NŻ Y NI E RÓW

Z B A

BUDOWNICTWA

Z a ś w ia d c z e n ie
o numerze weryfikacyjnym :

DOŚ-T2F-EN1-HU2 *

Pan Łukasz Wojciech Szpinek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0391/08 

adres zamieszkania ul. Słowackiego 1/16, 58-310 Szczawno Zdrój

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-29 roku przez:

Marek Kaliński, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustaw y z dnia  18 w rześnia 2001 r. o podp is ie  e lek tron icznym  (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w  postaci 
e lektron iczne j opatrzone bezpiecznym podpisem  e lektron icznym  w eryfikow anym  przy pom ocy ważnego kw alifikow anego ce rty fika tu  są 
równoważne pod względem  skutków  prawnych dokum entom  opatrzonym  podpisam i w łasnoręcznym i.)

* W eryfikację  poprawności danych w  niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą num eru weryfikacyjnego zaświadczenia na 
s tro n ie  Polskie j Izby Inżyn ie rów  B udow n ic tw a  w w w .p iib .o rg .p l lub ko n ta k tu ją c  się z b iu rem  w łaśc iw e j O kręgow ej Izby Inżyn ie rów  
B udow n ic tw a .

m gr i Szpinek

ZA ZGINAŁEM

http://www.piib.org.pl


DOLNOŚLĄSKA 
OKRĘGOWA 
I Z B A  
INŻYNIERÓW 
8UDOWNIC7WA 

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131 -74/2008/08 Wrocław, 05 czerwca 2008 r.

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. N r 5, poz. 42, z póżn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z  2006r. N r 156, 
poz. 1118, z póżn. zm.) i §11 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [Dz.U. N r 83, poz. 578, 
z późn. zm.), w związku żart. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. N r 98, 
poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB 
n a d a j e  

Panu
Łukasz Wojciech Szpinek

magister inżynier z  kierunku inżynieria środowiska 
urodzony dnia 27 sierpnia 1980 r. w Wałbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 82/DOŚ/08

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

do projektowania bez ograniczeń

U Z A S A D N I E N I E
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu 
na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, 
że Pan Łukasz Wojciech Szpinek posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz 
uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń.
Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie żart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane -  podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem 
wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we WrocławjGy' terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia.

Otrzymują:
Pan Łukasz Wojciech Szpinek 
Ul. Słowackiego 1/16 
58-310 Szczawno-Zd rój

2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor 

Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Ĵ prof. drihż. KazimierŁ Czapliński
3 ,  ^  La-®-'' 1

3. dr inż. Zofia Zwierzchowska



Pan Łukasz Wojciech Szpinek jest uprawniony:
W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy 
Prawo budowlane, w związku z §23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, 

wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym,
2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy 
bez ograniczeń w zakresie w/w specjalności.

Na podstawie § 15 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają 
do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylac ‘ ‘ ‘ h
i kanalizacyjnych.

r,
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Wykaz podłączeń (szkic pionowy, przewodów):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I WŁ/7 Pp/9 K/8 Poddasze

C.O./3
K/3

C.O./5 WŁ/5 C.OJ4 ip

C .O J2 K/3 Parter

C .O J \ Piwnica

2,0 6,5 10,0 2,0 13,0 13,0
V

73 7,0 10,0 4,0 12,0 13,0 Metry

Legenda -  rzut ciachu

PP -  piec przenośny
K — kuchnia kaflowa
C.O. -  centralne ogrzewanie na opał stały
WŁ -  wentylacja łazienki

£  3
Kolor CZERWONĄ- źńgrożenie zdrowia i życia lokatorów
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UWAGI dotyczące usterek, uszkodzeń i brakach występujących przy urządzeniach kominowych. 

Data inwentaryzacji 28.05.2018 r.

Mieszkanie nr -1-
Kuchnia - brak wentylacji grawitacyjnej.
Łazienka - wentylacja elektryczna. Wyrzut powietrza na korytarz. Drzwi do łazienki do środka. 

Nawiew w drzwiach do łazienki prawidłowy.

Pokoje - brak innych urządzeń grzewczych
Piwnica -  C.O. na opał stały pracujący w nadciśnieniu. Komin w otulinie termicznej wyprowadzony po 

zewnętrznej ścianie budynku ponad dach. Średnica komina 0  180mm. Brak wentylacji nawiewno-

wywiewnej.
Zalecenia.
Wykonać wentylację nawiewno-wywiewną w piwnicy.

Mieszkanie nr -2*
Kuchnia - okap kuchenny podłączony do tego samego przewodu, co wentylacja z pomieszczenia 

kotłowni, Średnica przewodu wentylacyjnego wynosi 0110 mm.
Przedpokój - wydzielone pomieszczenie dla kotła C.O. na opał stały. Wentylacja z pomieszczenia kotła 

C.O. na opał stały podłączona do tego samego przewodu co okap kuchenny. Wyrzut powietrza 

wyprowadzono rurą PCV pod sufitem przez ścianę budynku, średnica przewodu kominowego wynosi 0  

110 mm, wysokość komina wynosi 1,0 m,
W pozostałych pokojach brak innych urządzeń grzewczych.
Kocioł C.O. na opał stały ogrzewa dwa mieszkania -2- i -6-.
Zalecenia.
Wykonać osobno wentylacje nawiewno-wywiewną dla pomieszczenia kotła C.O. na opal stały. 
Wykonać wentylację grawitacyjną dla kuchni.

Mieszkanie nr 3
Kuchnia - kuchnia kaflowa. Kocioł C.O, na opał stały. Brak wentylacji nawiewno-wywiewnej.
W pozostałych pomieszczeniach brak innych urządzeń grzewczych. Stara stolarka okienna.
Zalecenia.

Wykonać wentylację nawiewno-wywiewną w kuchni

„ Ł  Łukasz S zyn e k
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Mieszkanie nr 4
Przedpokój - kocioł C.O. na opał stały. Brak wentylacji grawitacyjnej. Brak nawiewu do pomieszczenia 

kotła C.O. na opał stały.
Łazienka wentylacja na jednym przewodzie z wentylacją kuchni wyprowadzoną przez ścianę budynku. 
Rura z PCV o średnicy 050 mm, wysokości około 20 cm brak nawiewu do mieszkania. Stolarka okienna 

PCV.
Zalecenia,
Wykonać osobno wentylacje nawiewno-wywiewną dla pomieszczenia kotła C.O. na opał stały. 

Wykonać wentylację grawitacyjną dla kuchni.

Mieszkanie nr 5
Kuchnia - okap elektryczny wyrzut powietrza przez ścianę budynku.
Łazienka - wentylacja grawitacyjna. Kocioł C.O. na opał stały. Drzwi do łazienki na zewnątrz. Nawiew 

w drzwiach łazienki prawidłowy. Brak nawiewu do mieszkania. W pozostałych pomieszczeniach brak 

innych urządzeń grzewczych. Stolarka okienna PCV.

Zalecenia.
Wykonać osobno wentylacje nawiewno-wywiewną w kuchni.

Mieszkanie nr 6
Łazienka - brak wentylacji grawitacyjnej. Drzwi do łazienki na zewnątrz. Nawiew w drzwiach 

prawidłowy.
Pomieszczenie kotłowni - widoczne stare wpięcie po kotle C.O. na opał stały. Brak urządzenia 

grzewczego. Mieszkanie ogrzewane z mieszkania nr 2. W pomieszczeniu technicznym znajdują się 

irzwiczki wyczystne do wybierania sadzy z przewodu kominowego nr 2. Komin kończy się na 

kondygnacji I piętra. Podstawa komina do remontu obsypujący się tynk i cegły. W pozostałych pokojach 

brak innych urządzeń grzewczych.

Mieszkanie nr 7
W remoncie.
Łazienka Wentylacja grawitacyjna wyprowadzona rurą stalową w otulinie termicznej przez strop ponad 

dach budynku -  prawidłowa. Mieszkanie będzie łączone z lokalem nr 9. Ogrzewanie będzie również z 

mieszkania nr -9- 

Zalecenia.

Brak.
n g r /n ż . tu k a *?Aasz S z p m e k
«ZGOD MOŚĆ

WAŁEM
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Mieszkanie nr 8
Kuchnia -  ślepa, kuchnia kaflowa. Brak innych urządzeń grzewczych w mieszkaniu, brak wentylacji

grawitacyjnej. Okna PCV

Zalecenia.
Wykonać wentylację grawitacyjną dla kuchni.

Mieszkanie nr 9
Kuchnia okap elektryczny Wyrzut powietrza przez ścianę budynku
Łazienka - brak wentylacji grawitacyjnej. Nawiew drzwiach do łazienki prawidłowy.
Pokój nr 1 - piec przenośny. Brak wentylacji nawiewno-wywiewnej, w pozostałych pomieszczeniach 

brak innych urządzeń grzewczych. Lokator posiada Opinię kominiarską na kocioł C.O. na opał stały, 

który będzie ogrzewać dwa mieszkania -7- i -9-.

Uwagi
Na przewodach kominowych nr -11-, -12-, -3-, -4-, -5-, -6- cegła kominowa źle przewiązana, nie zgodnie 

z PN 89/B-10425 3,3.6.
Na kominach -2- i -3- spoina między cegłami wypełnia jest tylko na Vz cegły. Nie zgodnie z PN 89/B- 

10425 3.3.8.
Wszystkie przewody kominowe wentylacyjne wykonane z materiałów palnych, o przekroju mniejszym 

niż 0  150mm, i wysokości nie przekraczającej połać dachu wykonane są niezgodnie z Dz. U. nr 75 z dnia 

14 listopada 2017 r., § 140.1 i 5., § 142.1., § 146.1., § 150.3., §
Drabina kominiarska do wymiany. Nie stwierdzono nieszczelności między przewodami kominowymi.

✓

Przyjęto do wiadomości;

Podpis właściciela (zarządcy budynku)

ZAKŁAD U8LUO KOMINIARSKICH
Barbara Krawczyk

MISTRZ KOMINIARSKI
U p r .  do k o n t r o l i  w  oparciu 

o art .  6 2 . 1 . 1 .  p k t  c prawa bud. 
D y p l o m  M i s t r z o w s k i  N r  5 5 6 / 2 0 0 8

Pieczątka i podpis
Uprawnionego mistrza kominiarskiego

K NAKŁADU
^N IA R S K J

rawczyk
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