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OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani projektanci i sprawdzający PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MALERZOWICACH WIELKICH

oświadczamy, że projekt ten sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

projektant:
mgr inż. arch.

Wojciech Paszkowski
58/01/Op

w spec. architektonicznej

sprawdziła:
mgr inż. arch.

Maria Młynarska
189/74/Op

w spec. architektonicznej

KONSTRUKCJA

projektant: mgr inż.

Tadeusz Działowski
314/69

w spec. konstrukcyjno -
inż.

sprawdził:
inż.

Michał Palusiński
244/87/Op

w spec. konstrukcyjno
budowl.

INSTALACJE SANITARNE

projektant:
mgr inż

Waldemar Rokosz

OPL/0188/PWOS/05
w spec. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. cieplnych,
wentylac., gazowych, wod.

i kan.

sprawdził:
mgr inż.

Joanna Rokosz 

OPL/0187/PWOS/05
w spec. inst. w zakr. sieci,

inst. i urz. cieplnych,
wentylac., gazowych,

wod. i kan.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant:
mgr inż.

Piotr Labus

109/89/Op
w spec. instalacyjno -
inż. w zakr. instalacji

elektrycznych

sprawdził:
inż.

Mirosław Bulik

78/89/Op
w spec. instalacyjno -
inż. w zakr. instalacji

elektrycznych

Opole, 26 marca 2018r.
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 15.1     Architektura 
 15.1.1   A1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
 15.1.2   A1a PZT - UZGODNIENIA 1:500
 15.1.3   A2 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
 15.1.4   A3 RZUT DACHU 1:100
 15.1.5   A4 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A -A 1:50
 15.1.6   A5 PRZEKROJE POPRZECZNE B-B, C -C 1:50
 15.1.7   A6 ELEWACJE FRONTOWA I BOCZNA 1:100
 15.1.8   A7 ELEWACJE TYLNA I BOCZNA 1:100
 15.1.9   A7a    ELEWACJE GABARYTY  1:100

 15.2      Konstrukcja
 15.2.1   K1 RZUT FUNDAMENTÓW – RYSUNEK ZESTAWCZY 1:100
 15.2.2   K2 FUNDAMENTY PRZEKROJE 1:25, 1:10
 15.2.3   K3 RZUT PRZYZIEMIA – RYS. ZESTAWCZY KONSTRUKCJI 1:100
 15.2.4   K4 RZUT KONSTRUKCJI DACHU 1:100
 15.2.5   K5 NADPROŻA ŻELBETOWE Nż-1, Nż-2 – ZBROJENIE 1:25, 1:10
 15.2.6   K6 TRZPIENIE ŻELBETOWE Tż-1, Tż-2, Tż-3 – ZBROJENIE 1:25, 1:10
 15.2.7   K7 WIEŃCE Wż – ZBROJENIE 1:25, 1:10
 15.2.8   K8 PODCIĄG Pż-1 – ZBROJENIE 1:25, 1:10

 15.3      Instalacje sanitarne
 15.3.1   IS-01 RZUT PARTERU. Instalacja wod-kan 1:100
 15.3.2   IS-02 RZUT PARTERU. Instalacja  c.o. 1:100
 15.3.3   IS-03 RZUT PARTERU. Instalacja wentylacji 1:100
 15.3.4   IS-04 RZUT  DACHU 1:100
 15.3.5   IS-05 SCHEMAT  INSTALACJI Z POMPĄ CIEPŁA
 15.3.6   IS-06 ZBIORNIK WYBIERALNY NA ŚCIEKI 

 15.4      Instalacje elektryczne
 15.4.1   E0 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WLZ 1:500
 15.4.2   E1 – TABLICA ROZDZIELCZA TR-400/230V - SCHEMAT
 15.4.3   E2 – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ 1:100
 15.4.4   E3 – TABLICA ROZDZIELCZA TK-400/230V – SCHEMAT
 15.4.5   E4 – TABLICA ROZDZIELCZA TZ-400/230V – SCHEMAT
 15.4.6   E5 – PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I GN. WTYKOWYCH 1:100
 15.4.7   E6 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ 1:100

CZĘŚĆ OPISOWA
1. Cel i zakres opracowania. 

1.1. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wielobranżowy, budowy
nowego budynku świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich.

1.2. Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany budynku świetlicy
wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w tym dojść, miejsc
postojowych oraz wydzielenie miejsca  dla kontenerów na odpady komunalne.

1.3. Projekt dojazdu, małej architektury oraz zagospodarowania zielenią – wg
odrębnych opracowań projektowych.
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2.      Podstawa opracowania:
2.1. Mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500, przekazana przez

inwestora.
2.2. Koncepcja - studium programowo – przestrzennego  budowy świetlicy

wykonane przez Pracownię Projektową W.P. W grudniu 2015r.
2.3. Warunki zabudowy - Decyzja nr 1/18 o warunkach zabudowy z dnia

05.02.2018r.
2.4. Opinia geotechniczna wykonana przez mgr Andrzeja Szczygielskiego z grudnia

2015r.
2.5. Projekt budowlany „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Malerzowicach

Wielkich” własnego autorstwa z grudnia 2016,
2.6. Rozmowy wyjaśniające z Inwestorem,
2.7. Obowiązujące akty, przepisy i polskie normy
2.8.  Umowa na prace projektowe z zakresem opracowania.
2.9.  Rozmowy wyjaśniające z inwestorem

3. Przedmiot inwestycji . Przedmiotem inwestycji jest nowo projektowany budynek
świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich wraz z niezbędnym zagospodarowaniem
terenu.

R  OZDZIAŁ 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. Lokalizacja i opis stanu istniejącego, istniejący stan zagospodarowania działki.
4.1. Usytuowanie. Teren objęty opracowaniem stanowi działka nr 3/39 zlokalizowana w

południowej części wsi, przy wjeździe od strony miejscowości Bielice przy głównej
przelotowej ulicy (bez nazwy) w Malerzowicach Wielkich. 
Usytuowanie działki i terenu opracowania przedstawiono w części graficznej pro-
jektu zagospodarowania terenu.

4.2. Istniejące zagospodarowanie. Przedmiotowa działka jest terenem niezabudo-
wanym, zagospodarowanym zielenią oraz urządzeniami placu zabaw. Poza tym
obszar jest porośnięty trawą i krzewami, „samosiewami”. Działka jest częściowo
ogrodzona od strony ulicy. Ogrodzenie w bardzo złym stanie – do rozbiórki. Działka
nie posiada obecnie bezpośredniego zjazdu z ulicy ani utwardzonego dojścia. Teren
placu zabaw dostępny obecnie poprzez dwie ścieżki gruntowe. Przez teren działki
przebiegają obecnie dwie sieci podziemne: wodociąg DN 110 i kabel
telekomunikacyjny.

4.3.Obsługa komunikacyjna. 
4.3.1.Dojazd. Obecnie teren nie posiada utwardzonego dojazdu. Zgodnie z

wytycznymi Inwestora projektuje się wjazd na teren bezpośrednio z drogi
powiatowej.

4.3.2.Miejsca postojowe. W stanie istniejącym brak wydzielonych miejsc postojo-
wych. Projektuje się 12 miejsc postojowych oraz podjazd techniczny.

5. Główne ustalenia Decyzji o warunkach zabudowy z dnia 05.02.2018r.: - 

5.1.ustalenia i wymagania dla budynku świetlicy:
▪ dach wielospadowy kryty dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym z

kalenicą główną równoległą do frontu działki, o kątach nachylenia max.45
stopni;

▪ wysokość zabudowy max.8,0m;
▪ wys. górnej krawędzi elewacji frontowej licząc od poziomu terenu przed

wejściem głównym do dolnej krawędzi dachu  max. 4m,
▪ szerokość elewacji frontowej  max. 30m, 
▪ obowiązująca linia zabudowy 8m od linii rozgraniczającej teren inwestycji;

5.2.ustalenia dla zadaszenia nad sceną:
▪ dach nad sceną o dowolnej geometrii;
▪ wysokość zabudowy max.8,0m;
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▪ obowiązująca linia zabudowy dla budynku jest nieprzekraczalną linią
zabudowy dla zadaszenia sceny;

5.3.pozostałe ustalenia:

▪ wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w liniach
rozgraniczających max. 0, 15,

▪ tereny niezabudowane poza niezbędnym dojazdem, dojściami i miejscami
postojowymi na samochody należy zagospodarować zielenią urządzoną
biologicznie czynną ... w ilości, co najmniej 85 %, w stosunku do pow.
terenu w liniach rozgraniczających,  

5.4.ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
▪ dostęp do drogi publicznej powiatowej projektowanym zjazdem na

warunkach określonych przez Starostę Powiatu Nyskiego
▪ zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej na

warunkach określonych przez jej dysponenta,
▪ zaopatrzenie w wodę z sieci wiejskiej na warunkach określonych przez jej

dysponenta,
▪ zaopatrzenie w  ciepło – indywidualnie, 
▪ odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego zbiornika

wybieralnego o pojemności do 10m3 i wywóz do oczyszczalni ścieków za
pośrednictwem uprawnionego podmiotu

▪ odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z połaci dachowych oraz
terenów utwardzonych na własne tereny nieutwardzone pod warunkiem
spełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne(Dz. U. z 2015r.  Poz.469),

▪ postępowanie z odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami określonymi w
regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łambinowice;

5.5. Cały tekst Decyzji o warunkach zabudowy jest załącznikiem do niniejszego opisu.

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków –  Część działki 3/39 tj. park
podworski wpisana jest do rejestru zabytków województwa opolskiego. Jednak teren
objęty niniejszym opracowaniem i liniami rozgraniczającymi   nie znajduje się na
obszarze wpisanym do rejestru zabytków i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7. Teren inwestycji  zlokalizowany jest na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2,%  i 1% - obowiązują
zasady określone w ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne   (Dz. U. z
2015r.  Poz.469). 

8. Zestawienie powierzchni terenu (dotyczy terenu całej działki 3/39):
projektowa

Powierzchnia zabudowy budynku świetlicy (ze sceną) 296,74 m2

Dojścia, schody terenowe i dojazdy dla 
niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku (kostka brukowa betonowa)

217,25 m2

Powierzchnia dróg dojazdowych i placu postojowego 324,15 m2

Skarpy nasypu (w rzucie) 135,55 m2

Pozostała zieleń - trawniki 490,31 m2

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem  1 464,00 m2

Suma kontrolna 1 464,00

Powierzchnia całej działki nr 160704_2.0007.3/39 10 498,00 m2

9.Projektowane zagospodarowanie terenu. Niniejszy projekt zawiera usytuowanie
projektowanego budynku ze zintegrowaną sceną plenerową oraz zagospodarowanie
terenu przyległego tj. lokalizację dojść, dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów
oraz usytuowanie zjazdu z drogi głównej. Projekt zjazdu wg odrębnego opracowania.
Usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu przedstawiono w
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części graficznej niniejszego opracowania.
10. Zgodność z Decyzją o warunkach zabudowy  Przedmiotowa inwestycja

przedstawiona w niniejszym opracowaniu jest zgodna z Decyzją o warunkach zabudowy.
Do ocen y zgodności z MPZP należy przyjąć całą działkę, a nie tylko teren zakresu
opracowania.

11.Określenie obszaru oddziaływania obiektu. Ustalono na podstawie art. 3 Ustawy
Prawo Budowlane w następujący sposób definiuje obszar oddziaływania obiektu: należy
przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

11.1. W związku z charakterem i zakresem projektowanej budowy nie projektuje się
działań powodujących takie zmiany w zagospodarowaniu działki lub terenu które
spowodują jego oddziaływanie na obiekty sąsiednie, lub spowodują ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

11.2. Obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której obiekt
został zapro  jektowany. 

ROZDZIAŁ 2 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA – CZĘŚC OPISOWA

12. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
12.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego budynku pełniącego funkcję

świetlicy wiejskiej ze sceną plenerową wraz z zagospodarowaniem terenu przy-
ległego.

12.2. Program funkcjonalno - użytkowy świetlicy powstał na bazie uzgodnień
zespołu projektowego oraz przedstawicieli inwestora. 

13. Dane ogólne:
13.1. powierzchnia zabudowy budynku świetlicy: 295,33 m2

13.2. powierzchnia netto: 223,99 m2

13.3. kubatura: 1282,55m3

14. Projektowane rozwiązania architektoniczno – budowlane 
14.1. Forma. Budynek świetlicy zaprojektowano jako wolnostojący, o układzie sy-

metrycznym oraz dachu wielospadowym i kalenicy głównej równoległej do dro-
gi. Część środkowa, czyli sala spotkań, jest wyższa od pozostałych pomieszczeń
o dwuspadowym stropodachu i kalenicy prostopadłej do kalenicy głównej
budynku. Cała konstrukcja dachu oparta na konstrukcji z dźwigarów
deskowych. Charakteru budynkowi dodają okazałe okapy o wysięgu ok 2,0m.
Jedna ze ścian sali przeszklona od strony sceny plenerowej. 
Całość ma za zadanie harmonijnie wpisać się w otoczenie, wyróżniając się
jednak współczesną bryłą.

14.2. Funkcja. Podstawową funkcją obiektu będzie funkcja świetlicy wiejskiej pro-
jektowana na potrzeby mieszkańców. Świetlica ma być ogólnie dostępna dla
wszystkich mieszkańców, a w szczególności dla dzieci i młodzieży. Budynek
projektuje się tak, by umożliwić w niej odbywanie się zebrań wiejskich, zajęć
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych oraz imprez okolicznościowych we-
wnątrz budynku jak i w plenerze. Projektowana świetlica ma być „kuźnią” no-
wych pomysłów na atrakcyjne spędzenie czasu. 
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14.3.   WYKAZ POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 

r
pom.

Nazwa pomiesz-
czenia

Pow. .
[m2]

Wys.
pom.[m]

Wykończe-
nie podłogi

Wykończenie ścian Oświetlenie

1/1 WIATROŁAP 3,07 2,20-
2,54

Płytki cera-
miczne anty-

poślizg.

Płytki klinkierowe w sys-
temie INFATEC

naturalne
 i sztuczne

1/2
USTĘP

WYDZIELONY 1,94 2,6
Płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

Płytki klinkierowe w sys-
temie INFATEC

 sztuczne

1/3
MAGAZYN
ZAPLECZA 5,79 2,60

Płytki cera-
miczne anty-

poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami sy-

likatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/4
KORYTARZ
ZAPLECZA 8,63 2,60

Płytki cera-
miczne anty-

poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami sy-

likatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/5
PRZYGOTOW.

CATERINGOWA 13,46 2,60
Płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami sy-

likatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/6 ZMYWALNIA 5,39 2,60
Płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

Tynki mozaikowe do wys.
2,05m, powyżej mal. far-

bami sylikatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/7 KOTŁOWNIA 10,63 3,00-
3,50

Płytki cera-
miczne anty-

poślizg.

Tynki mozaikowe do wys.
2,05m, powyżej mal. far-

bami sylikatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/8 MAGAZYN SALI 13,40 2,20-
2,54

Płytki cera-
miczne anty-

poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami

akrylowymi

naturalne
 i sztuczne

1/9 SALA SPOTKAŃ 100,07 2,20-
2,54

Parkiet
przemysłowy

Tynki mozaikowe do wys.
2,05m, powyżej mal. far-

bami sylikatowymi
 sztuczne

1/10
ŚWIETLICA
DZIECIĘCA 31,88 2,60 Parkiet

przemysłowy

Tynki mozaikowe do wys.
2,05m, powyżej mal. far-

bami sylikatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/11 W.C. DAMSKI 6,93 2,6
Płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami sy-

likatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/12
W.C. MĘSKI/

NIEPEŁNOSPR. 5,08 2,60
Płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami sy-

likatowymi

naturalne
 i sztuczne

1/13
HOL - 

KOMUNIKACJA 14,93 2,60
płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

Tynki mozaikowe do wys.
2,05m, powyżej mal. far-

bami sylikatowymi
 sztuczne

1/14
POMIESZCZ.

PORZĄDKOWE 1,55 2,60
Płytki cera-

miczne anty-
poślizg.

glazura do wys. 2,05m,
powyżej mal. farbami

akrylowymi

naturalne
 i sztuczne

1/15 PRZEDSIONEK 3,46 2,60 Płytki cera-
miczne

Płytki klinkierowe w sys-
temie INFATEC 

naturalne
 i sztuczne

RAZEM
pow. wewn.

NETTO
226,21
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r
pom.

Nazwa pomiesz-
czenia

Pow. .
[m2]

Wys.
pom.[m]

Wykończe-
nie podłogi

Wykończenie ścian Oświetlenie

1/18
SCENA - LOG-

GIA
27,24

3,00-
3,50

Deski

kompozytow

e

- -

1/17 PODCIEŃ 2 5,00
2,45
2,79

Betonowa

kostka bru-

kowa

- -

1/18 PODCIEŃ 2 5,00
2,45
2,79

Betonowa

kostka bru-

kowa

 - -

RAZEM

pow. Zewn.

NETTO

37,24

1/19
SCENA NIEZA-

DASZ.
27,80 -

Betonowa

kostka bru-

kowa

- -

15.KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY

15.1. Przedmiot opracowania - konstrukcja. Przedmiotem opracowania są
rozwiązania konstrukcyjne, związane z budową nowego budynku świetlicy wiejskiej
w Malerzowicach Wlk.

15.2. Podstawa opracowania - konstrukcja.
15.2.1.Rozwiązania architektoniczne wykonane przez mgr inż. arch. Wojciecha

Paszkowskiego,
15.2.2.Mapa do celów projektowych
15.2.3.Warunki zabudowy - Decyzja nr 8/16 o warunkach zabudowy z dnia

09.08.2016r.
15.2.4.Opinia geotechniczna wykonana przez mgr Andrzeja Szczygielskiego z

grudnia 2015r.
15.2.5.Rozmowy wyjaśniające z Inwestorem,
15.2.6.Obliczenia statyczno–wytrzymałościowe
15.2.7.Obowiązujące przepisy i polskie normy

15.3. Ogólna charakterystyka budynku. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej
jest obiektem niepodpiwniczonym, parterowym o układzie symetrycznym z
wielospadowym, dachem, przewidziany do realizacji metodami tradycyjnymi z
elementami uprzemysłowionymi tj. stropodach na bazie wiązarów deskowych
łączonych na płytki kolczaste.

15.4. Zastosowane materiały - Jako podstawowe materiały w elementach
konstrukcyjnych przyjęto:
15.4.1.Beton podkładowy – kl. C8/10 (B10) 
15.4.2.Beton konstrukcyjny - kl. C20/25 (B25),
15.4.3.Stal zbrojeniowa – kl. A-III 34GS i kl. A-0 St0S,
15.4.4.Drewno w wiązarach kratowych min.kl. C24
15.4.5.Drewno wbudowane sosnowe klasy C24, o wilgotności max 15%

15.5.   Przyjęte obciążenia
15.5.1.obciążenia stałe i zmienne wg PN-82/B-02001
15.5.2.Obciążenia technologiczne i montażowe wg PN-82/B-02003
15.5.3.Obciążenie śniegiem PN EN 1991-1-3:2003, PN EN 1991-1-3:2005
15.5.4.obciążenie wiatrem wg PN EN 1991-4:2008

15.6.   Sposób posadowienia budynku 
15.6.1.  Warunki gruntowo – wodne – Zgodnie z otrzymaną opinią geotechniczną,

rozpatrywane w podłożu warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych, przy
braku występowania w profilu terenu niekorzystnych zjawisk geologicznych
oraz braku zwierciadła wód gruntowych w strefie projektowanego poziomu
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posadowienia budynku. Reprezentowane w podłożu mineralne grunty rodzime
są gruntami niespoistymi, występującymi w stanie technicznym
średniozagęszczony. Pod warstwą humusu ok 0,5m, znajdują się wilgotne
piaski drobne, poniżej wilgotne piaski średnie i grube z domieszką otoczaków
oraz poniżej 1,0m p.p.t. Mokre pospółki. Ogólny stopień zagęszczenia owych
gruntów ID=0,60. Grunty te stanowią grunty nośne. Poziom wód gruntowych
występuje na głębokości 1,4 – 1,6m p.p.t. i ma charakter swobodny. Może on
podlegać wahaniom w rożnych okresach roku. Dla prac ziemnych proponuje się
przyjąć I-II kategorię urabialności gruntów wg KNR nr 2-01. 

15.6.2.Konstrukcja fundamentów – Projektuje się posadowienie budynku
bezpośrednie na ławach fundamentowych monolitycznych. Przyjęty poziom
posadowienia przyjmuje się bezpośrednio na warstwie nośnej gruntu po
zdjęciu humusu tj. 0,55m poniżej istniejącego poziomu terenu tj. rzędnej
167,55 m n.p.m. Ze względu na znacznie wyniesiony poziom drogi w
bezpośrednim sąsiedztwie działki, zero bezwzględne budynku projektuje się
1,3m ponad istniejącym terenem. Beton konstrukcyjny fundamentów układać
na podkładzie grub. 10 cm z betonu podkładowego i warstwie papy
termozgrzewalnej. Powierzchnie boczne fundamentów powlec
przeciwwilgociowo roztworem typu DYSPERBIT.

15.6.2.1. Ławy fundamentowe Ł  żelbetowe wysokości 30cm i zróżnicowanej
szerokości 40-60cm projektuje się jako monolityczne wg rys. K-1, K-2.
Należy pamiętać by przed wylaniem ław ułożyć zbrojenie łącznikowe
trzpieni żelbetowych Tż-1, Tż-2, Tż-3 zgodnie z częścią rysunkową. 

15.6.2.2.Ściany fundamentowe SF - murowane do poziomo -0,05m z
bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej kl.M10. Powierzchnie
boczne ścian fundamentowych zabezpieczyć przeciwwilgociowo roztworem
typu DYSPERBIT.

15.6.2.3.Szczegóły konstrukcji fundamentów wg rys. wykonawczego K-2.
15.7.   Ściany nadziemia SC- Ściany grubości 25 cm od poziomu –0,05m do +2, 80

m murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 25 P+W na zaprawie cem.-wap.
5 MPa zwieńczone wieńcami żelbetowymi Wż i usztywniane trzpieniami Tż.

15.8.   Trzpienie żelbetowe Tż. W narożnikach budynku projektuje się trzpienie Tż-1 o
przekroju 25x25cm. Przy otworach w sali zebrań projektuje się trzpienie Tż-2,
25x25 przejmujące obciążenie z nadproży żelbetowych. Trzpienie Tż-3 30x25
projektuje się pod podciągiem Pż-1. Trzpienie zbroić zgodnie z rysunkami
wykonawczymi niniejszego projektu.

15.9.   Wieńce żelbetowe Wż– projektuje się wieńce żelbetowe o przekroju 25x25cm.
W ścianach zewnętrznych wieńce stanowią również nadproża i projektowane są
jako belka wieloprzęsłowa. Główne zbrojenie wieńca stanowią pręty 4Ø12. W
miejscach w których wieniec stanowi również nadproże wieniec należy dołem
dozbroić dodatkowym prętem Ø12. Dodatkowo wieńce w osiach 2 i 3 należy
dozbroić ze względu na rozpór przekazywany przez wiązary dachowe. Szczegółowe
rozwiązania wg części rysunkowej. 

15.10.   Nadproże Nż-1 – nad otworami w sali zebrań projektuje się nadproże
żelbetowe 25x50cm jako przedłużenie wieńców. Nadproża zbroić zgodnie z częścią
rysunkową projektu. 

15.11.  Nadproża N-1, N-2 w ścianach nośnych wewnętrznych nad otworami
drzwiowymi projektuje się jako systemowe Porotherm 23.8 o dł. odpowiednio 125 i
150cm.

15.12.  Podciągi Pż-1, 30x25-45  projektuje się jako żelbetowe, wspornikowe
podparcie dla konstrukcji dachu nad sceną. Podciągi należy zbroić ściśle z częścią
rysunkową ze względu na zbrojenie zabezpieczające przed rozporem i skręcaniem
belki, która przejmuje obciążenie poziome z wiązarów dachowych. 

15.13.  Słupy S-1, S-2 – słupy przedsionków projektuje się o wymiarach odpowiednio
25x25 i 38x25cm murowane z cegły pełnej kl.15 na zaprawie cementowo-
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wapiennej klasy M5;
15.14.  Ściany działowe – w większości murowane z pustaków ceramicznych lub cegły

dziurawki na zaprawie cem.-wap. i nadprożach systemowych. Na zapleczu
kuchennym ściany z drzwiami przesuwnymi w kasetach chowanych w ścianach
ściany wykonać z płyt GKB na konstrukcji stalowej ocynkowanej. 

15.15.Płyta posadzki gr. 15cm – płytę posadzki należy wykonać na zagęszczonym
do Is=0,7 nasypie z pospółki i piasku jako płytę żelbetową zbrojoną
przeciwskurczowo siatkami górą i dołem. Płytę oddylatować od ścian i układać na
warstwie betonu podkładowego gr. 5cm i warstwie ocieplenia – styrodur 10cm. Ze
względu na zróżnicowanie uwarstwienia posadzki sali zebrań w stosunku do części
bocznych zapleczy, płytę w sali należy wylać 10cm niżej. 

15.16.Konstrukcja dachu   – Projektuje się dach wielospadowy o zróżnicowanym
nachyleniu połaci. Połacie boczne o nachyleniu połaci 15°, naczółki połaci bocznych
20°, dach nad salą zebrań i sceną wyższy od dachu głównego z kalenicą
prostopadłą do kalenicy głównej i nachyleniu 30°. Główną konstrukcję dachu
stanowią rozstawione co ok 1,0 m drewniane wiązary kratowe G1, G2 o rozpiętości
10,25 m z okapami o wysięgu ok.2,0m połączeniami w węzłach za pomocą płytek
kolczastych. Oparcie wiązarów w poziomie +3,05 m na wieńcach żelbetowych Wż i
podciągu Pż-1. Wykonanie, montaż i projekt wykonawczy wiązarów należy zlecić
specjalistycznej firmie, posiadającej licencję na stosowanie płytek kolczastych
Mitek oraz linię produkcyjną (np. Wiązar). 
W poziomie pasa górnego łaty i kontrłaty 6x5cm, pokrycie dachówką ceramiczną
zakładkową. W poziomie pasa dolnego sufit podwieszony z płyt g-k i izolacja ter-
miczna stropodachu wełną mineralną ( patrz szczegóły w cz. architektonicznej
projektu).

15.17.Szczyt ściany sali spotkań wykonać w systemie ścian szkieletowych
projektowanych, dostarczanych i montowanych łącznie z wiązarami deskowymi
dachu. 

15.18.   Płyta sceny skonstruowana analogicznie jak płyta posadzki w sali zebrań.
15.19.Schody zewnętrzne na gruncie projektuje się jako prefabrykowane z

elementów stopni schodowych typu BLOCKANT firmy Westerwelle. 
15.20.Uwagi końcowe do części konstrukcyjnej opisu.

15.20.1.Prace budowlane prowadzić w oparciu o odpowiednie projekty wykonawcze
oraz zgodnie z wiedzą budowlaną, technicznymi warunkami robót i odbioru, z
zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, pod nadzorem osób
posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone
posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Jakiekolwiek zmiany rozwiązań
konstrukcyjno materiałowych wymagają akceptacji projektanta i potwierdzone
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.

15.20.2.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności związanych z
konstrukcją dobudowy należy kontaktować się z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego w celu wyjaśnienia niejasności.

16. Ochrona przeciwpożarowa – wymagania. 

Kategoria zagrożenia ludzi ZL I, klasa odporności pożarowej D. 

16.1.1. Obniżono wymaganą klasę odporności pożarowej zgodnie z par.212, ust.3
„Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ”, 

16.1.2. Główną konstrukcję nośną należy wykonać jako NRO (ściany, słupy,
podciągi, ramy) i osiągnąć odporność ogniową R30, stropy REI30

16.1.3. ściany zewnętrzne należy wykonać jako NRO i osiągnąć odporność ogniową
EI30,

16.1.4. Pozostałe elementy budynku, jak ścianki wewnętrzne, konstrukcja i
przekrycie dachu budynku należy wykonać jako nierozprzestrzeniające ognia
(NRO) poza tym nie stawia się innych wymogów.

16.1.5.Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych dla projekto-
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wanego budynku powinno być zabezpieczone w ilości 10 dm3/s z co najmniej
jednego hydrantu o średnicy 80 mm w odległości 75 m od obiektu, lub zapas
wody 100 m3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.
Uwaga! Z powodu braku hydrantu zewnętrznego w wymaganej
odległości należy wykonać taki hydrant wg odrębnego opracowania
projektowego!

17.Ewakuacja. Rolę wyjść ewakuacyjnych w projektowanym budynku pełnić będą główne
wejście z przedsionkiem izolacyjnym 1/15, oraz wejście do zaplecza cateringowego przez
przedsionek 1/1, dla których długość dojść jest zgodna z wymogami. Jednocześnie
możliwość opuszczenia budynku dodatkowymi wyjściami dla użytkowników obiektu
zapewniają bezpośrednie wyjście z sali zebrań na podcień sceny bezpośrednio na
zewnątrz budynku.

18. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano - instalac.
18.1.Ściany konstrukcyjne - Ściany zewnętrzne parteru o gr. 25cm murowane z

ceramicznych pustaków Porotherm 25 P+W na zaprawie cementowo - wapiennej,
jako warstwowe, ocieplone warstwą styropianu, otynkowane . Ocieplenie ścian
systemowe np. STO Therm.

Uwaga!  
W ścianach zewnętrznych należy rozmieścić rurki osłonowe przewodów odpro  -

wadzających instalacji odgromowej Ø21mm z PCV o ściankach grubości min. 5mm, w
warstwie docieplenia. Rozmieszczenie i liczba wg projektu instalacji elektrycznych.

18.2. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne o gr.25cm- murowane z ceramicznych
pustaków Porotherm 25 P+W na zaprawie cementowo - wapiennej, otynkowane z
obu stron tynkiem cem.-wap. Od strony zaplecza kuchennego wykończone
płytkami ceramicznymi do wys. 2,05m powyżej malowane farbami sylikatowymi.
Od strony sali zebrań wykończone do wys. 2,05 tynkiem kamyczkowym
żywicznym powyżej malowane farbami sylikatowymi. 

18.3.Ściany działowe
18.3.1.Ścianki działowe gr 12 cm murowane z pustaków Porotherm 11 P+W lub z

cegły dziurawki na zaprawie cementowo – wapiennej, otynkowane tynkiem
cementowo – wapiennym. 

18.3.2.Ścianki działowe „instalacyjne” gr 12 cm – ścianki działowe w części
gdzie mocowane mają być urządzenia sanitarne jak: umywalki, pisuary, zlewy,
- murowane z cegły pełnej do wysokości 100cm nad posadzką, powyżej z cegły
dziurawki, otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. 

18.3.3.Ścianki z drzwiami przesuwnymi w kasetach chowanych w ścianie - ścianki
z płyt GKB na ruszcie stalowym.

18.3.4.Wykończenie ścian wewnętrznych zgodnie z tabelą zestawienie pomieszczeń
pkt 8.3.

18.3.5.Ścianki wydzielonych kabin ustępowych wykonać w systemie lekkich
ścianek działowych do pomieszczeń sanitarnych np. Eltete. Detale do
uzgodnienia w nadzorze autorskim.

18.4.Ściany przejrzyste – PROFILIT. Część otworów w ścianach zewnętrznych
wykonana będzie z systemowego szklenia kształtownikami szklanymi w systemie
PROFILIT, tworząc w ten sposób przegrody przejrzyste. W przegrodach
zewnętrznych należy stosować kształtowniki PROFILIT w systemie ściany „ciepłej”,
z odpowiednim pokryciem szkła, uszczelkami i wypełnieniem.

18.5.Dachy. Obiekt przekryty będzie dachem o konstrukcji z prefabrykowanych
dźwigarów drewnianych deskowych, podzielonym na 3 części zgodnie z rozwiąza-
niami projektu konstrukcji. Pokrycie dachów stanowić będzie dachówka ceramiczna
zakładkowa. Wszystkie elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczyć dla
osiągnięcia niepalności (co najmniej NRO) odpowiednim impregnatem, np.
KROMOS B 796 wg instrukcji producenta.
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18.6.Szczyt ściany sali spotkań wykonać w systemie ścian szkieletowych łącznie z
wiązarami deskowymi dachu. Elementy drewniane konstrukcji ściany zabezpieczyć
dla osiągnięcia niepalności (co najmniej NRO) odpowiednim impregnatem, np.
KROMOS B 796 wg instrukcji producenta. Ściana powinna stanowić nieodłączny
element konstrukcji dachu.

18.7.Sufity podwieszone
18.7.1. Pod konstrukcją dachów pomieszczeń wewnętrznych (z wyłączeniem sali

spotkań) wykonać sufity podwieszone o poszyciu płytami: GKBI w pomieszcze-
niach o podwyższonej wilgotności oraz GKB w pozostałych pomieszczeniach.
Montować na ruszcie stalowym ocynkowanym na odpowiednich zwieszakach ze
stali ocynkowanej. Pomiędzy płytami GKB a rusztem umieścić folię
paroizolacyjną. Na ruszcie ułożyć warstwę termoizolacyjną z wełny mineralnej
miękkiej o gr. 25 cm. Całość jako rozwiązanie systemowe np. Rigips.

18.7.2. Sufity podwieszane w holu głównym, w podcieniach zewnętrznych oraz ze-
wnętrzne obudowy dźwigarów deskowych konstrukcji dachu wykonać w
systemie stropu ECOFON, szczegóły do uzgodnienia w nadzorze autorskim.

18.7.3.Uwarstwienie stropodachów i przegród opisano na rysunkach.
18.8. Wykończenie dachu . 

18.8.1. Pokrycie dachu jak w punkcie 12.5 „Dachy” i zgodnie z rysunkami.
18.8.2. Rynny Ø150mm, rury spustowe Ø120mm i pozostałe obróbki dachowe wy-

konać z blachy tytanowo - cynkowej gr 0,5mm. 
18.9.Stolarka okienna i drzwiowa

18.9.1. Okna zewnętrzne i tarasowe przesuwne z sali spotkań na scenę
Wykonać z profili PCV jako dostosowane do użytkowania w obiektach
użyteczności publicznej. Szklenie szkłem zespolonym o współczynniku
przenikalności cieplnej nie większym niż 1,0 W/(m2*K). 

18.9.1.1. Przeszklenia typu PROFILIT opisano w części „Ściany”. 
18.9.2. Drzwi

18.9.2.1. Drzwi w przegrodach zewnętrznych oraz w ścianie pomiędzy
nieogrzewanymi przedsionkami a zapleczami o współczynniku
przenikalności cieplnej nie większym niż 1,5 W/(m2*K).

18.9.2.2. Drzwi wewnętrzne wzmocnione, licowane blachą ze stali nierdzewnej,
np. Hörmann.

18.9.3.Drzwi wejściowe zaopatrzyć w zamki przeciwwłamaniowe z odpowiednimi
okuciami, atestowane.

18.9.4.Parapety 
18.9.4.1. w pomieszczeniach o ścianach pokrywanych glazurą parapety wykonać

również z płytek ceramicznych ze starannym wykonaniem narożnika i 
odpowiedniego okapnika

18.9.4.2. parapety wewnętrzne w pozostałych pomieszczeniach wzmocnione pa-
rapety PCV,

18.9.4.3. parapety zewnętrzne wykonać jako obróbki z blachy tytanowo – cyn-
kowej.

18.10. Obejście   wokół budynku i dojścia do budynku wykonać z betonowej kostki 
brukowej  na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o grubości 20cm.

Uwagi!
Szczegóły wykończenia i kolorystyki drzwi należy ustalić w nadzorze autorskim przed

złożeniem zamówienia i po wykonaniu pomiarów powykonawczych otworów w ścianach!
Opis jest uzupełnieniem do zestawień zawartych na rysunkach.

18.11. Wentylacja.  Wentylację rozwiązano jako mieszaną: w części pomieszczeń na-
turalną, w części mechaniczną nawiewno - wywiewną. Wykonać wg projektu części
„In  stalacje sanitarne – wentylacja”
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18.12. Instalacje wewnętrzne

18.12.1.Instalacje sanitarne wewnętrzne– wg projektu instalacji sanitarnych, 
opis część III.

18.12.2.Instalacje elektryczne wewnętrzne i odgromowa - wg projektu 
elektrycznego, opis część IV.

18.13. Sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi. Obiekt 
będzie wykorzystywał nowo projektowane przyłącza: wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, wody deszczowej, oraz elektroenergetyczne – wg oddzielnych 
opracowań.

18.14. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

18.14.1. Ściany zewnętrzne parteru – U = 0,23W/(m2*K),
18.14.2.zewnętrzne przeszklenia ścienne PROFILIT – U < 1,4W/(m2*K),` 
18.14.3.dach – (uwarstwienie wg przekrojów)  U < 0,18 W/(m2*K),
18.14.4.okna zewnętrzne – U < 1,1W/(m2*K),
18.14.5.drzwi zewnętrzne wykonać jako Uk(max) = 1,5 W/(m2*K),

18.15. Roboty wykończeniowe 

18.15.1. Wykończenie ścian zewnętrznych – wg uwarstwienia w części
rysunkowej niniejszego opracowania

18.15.2. Wykończenie wewnętrzne ścian: 

18.15.2.1. Ściany sali spotkań [1/8], świetlicy dziecięcej [1/9], holu
komunikacyjnego [1/12], przedsionków [1/1][1/14], magazynu sali [1/7]
wykończyć do wys. 2,05m tynkiem mozaikowym żywicznym, powyżej
malować farbami sylikatowymi;

18.15.2.2.Ściany sanitariatów, całego węzła kuchennego, pom. Porządkowego
oraz kotłowni wykończyć płytkami ceramicznymi do wys. 2,05m, powyżej
malować farbami sylikatowymi; 

18.15.2.3. Ściany w sąsiedztwie umywalek i zlewozmywaków wykończyć jako
zmywalną, kafelkami ceramicznymi wykonując “fartuch” o wys. 180cm i
obejmujące 30 cm ściany w poziomie poza tymi urządzeniami.

18.15.2.4. Pozostałe partie ścian po otynkowaniu malować farbami akrylowymi.
18.15.3. Wykończenie stropu – sufit sali spotkań. W pasie dolnym wiązara 

dachowego projektuje się sufit podwieszany w systemie ECOFON. Szczegóły do
uzgodnienia w nadzorze autorskim.

18.15.4. Posadzki. Wykładziny i posadzki według części rysunkowej projektu i 
zestawienia pomieszczeń niniejszego opisu  pkt.8.3.

18.15.4.1. W sali spotkań podłoga drewniana – parkiet przemysłowy na 
uproszczonej konstrukcji legarowej.

18.15.4.2. W świetlicy dla dzieci parkiet przemysłowy układany bezpośrednio na
płycie żelbetowej posadzki.

18.15.4.3. W pozostałych pomieszczeniach tj. przedsionkach, korytarzach 
zaplecza, pomieszczeniach sanitarnych, magazynku i kotłowni posadzka z 
płytek ceramicznych antypoślizgowych.

18.15.4.4. Przed wejściami do budynku wykonać pola wycieraczek – posadzki 
wejściowej np. COMBI MAT ALU

Uwagi: Dobór kolorystyczny i rodzaj wykończenia posadzek należy ustalić w nadzorze
autorskim.

Wszystkie nawierzchnie  podłogowe w pomieszczeniach budynku należy wywinąć
łukowato na ściany na wys. 15cm dla ułatwienia prac porządkowych i poprawy

warunków sanitarnych pomieszczeń.
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19.

19.1. Uwagi końcowe

19.1.1. Niniejszy opis uzupełnia informacje zawarte na rysunkach i łącznie z nimi
należy go rozpatrywać.

19.1.2. Sposób wykończenia wnętrz i kolorystykę elementów wyposażenia w meble
i pozostałe sprzęty oraz szczegóły techniczne należy ustalać z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego!

19.1.3. Integralną częścią niniejszego projektu są projekty branżowe: konstrukcji,
instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych.

Opracowali:

Architektura: Konstrukcja:

Opracowała: mgr inż. Agnieszka Borowiecka

mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski mgr inż. Tadeusz Działowski

Opole, marzec 2018
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R  OZDZIAŁ 3 – INSTALACJE SANITARN  E 

OPIS TECHNICZNY DO PB INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WODY,

KANALIZACJI SANITARNEJ, WENTYLACJI  I  C.O.  

1.   Podstawa opracowania

1.1.  Podstawa techniczna

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej i projektu architektonicznego,

- obowiązujących norm i przepisów.

1.2.  Podstawa prawna

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały:

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity: Dz. U. nr 75 z

15.06.2002 r., poz. 690),

2.   Zakres  opracowania

Zakresem opracowania jest projekt instalacji wewnętrznych wody ciepłej, zimnej , cyrkulacji,

kanalizacji sanitarnej, wentylacji  oraz ogrzewania . 

3.       Opis stanu istniejącego

W rejonie projektowanej świetlicy teren uzbrojony jest w sieć wodociągową oraz energetyczną.

4.           Instalacja wody zimnej  ,ciepłej i cyrkulacji 

Przyłącze wody wykonać z rur PE dn 40 z sieci wodociągowej na działce Inwestora

Włączenie za pomocą opaski . Nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawcza koloru niebieskiego .

Przed zasypaniem wykonać próbę szczelności oraz namiary geodezyjne powykonawcze. Zestaw

wodomierza głównego z zaworem antyskażeniowym oraz zaworem pierwszeństwa i zaworami

odcinającymi zlokalizowano w kotłowni  ( szczegóły w części rysunkowej).

Instalację wewnętrzną wody wykonać z rur PP z wkładką stabi z zastosowaniem połączeń

systemowych. Do zmian kierunku oraz podłączeń przyborów stosować systemowe kształtki i

łączniki. Rozprowadzenie przewodów rozdzielczych w bruzdach ściennych ( ścinkach systemowych

) i posadzce, natomiast podłączenia do armatury w bruzdach ściennych. Należy zachować spadki

0,3%. Od głównych ciągów projektuje się wykonanie odgałęzień do poszczególnych odbiorników

sanitarnych na których należy zabudować zawory odcinające. Odgałęzienia wykonać w formie

odsadzek tak by możliwa była samokompensacja. Rozstaw zawiesi i podpór zgodnie z wytycznymi

producenta. Przewody wody zimnej i ciepłej projektuje się zakończyć na wysokości podłączenia do

armatury czerpalnej. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach

ochronnych. Przed przystąpieniem do eksploatacji należy wykonać próbę szczelności instalacji. Po

przeprowadzeniu próby ciśnieniowej instalacje należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń
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montażowych. Instalacje wody ciepłej należy poddać dwukrotnej próbie szczelności. Po

przeprowadzeniu próby szczelności podwyższonym ciśnieniem wody zimnej , instalacje należy

wypełnić wodą o temp. 55° C i ciśnieniu 0,6 MPa. Badanie należy przeprowadzić w czasie nie

krótszym niż 30 min. od napełnienia ciepłą wodą. Instalację uważa się za szczelną jeśli w ciągu 20

min trwania próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Przewody wody ciepłej zaizolować

otuliną z pianki izolacyjnej grubości zgodnej z WT natomiast wody zimnej przeciw wykraplaniu się

pary wodnej. Po zaizolowaniu i wykonaniu prób szczelności przewody zabudować płytami GK

.Zgodnie z warunkami technicznymi przewiduje się dezynfekcję termiczną instalacji c.w. podczas

czasowego (okresowego) podniesienia temperatury do min. 700C w źródle ciepła poprzez

odpowiednie ustawienia na regulatorze.

Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono w części graficznej opracowania. . Przy przejściach przez

ścianę stosować stalowe tuleje ochronne. Woda ciepła na potrzeby bytowo-gospodarcze sanitariatów

będzie przygotowana za pomocą pompy ciepła powietrze. Sposób prowadzenia jak dla wody zimnej.

Rurociągi wody ciepłej i zimnej zaizolować termicznie izolacją z pianki poliuretanowej o

grubościach zgodnie z WT. Na instalacji cyrkulacji zamontować pompę cyrkulacyjną Wilo Star Z.

Obliczenie zapotrzebowania na wodę  wykonano w oparciu o PN-92/B-01706:

Rodzaj przyboru Ilość (sztuk) qn  (l/s) ∑ qn  (l/s)

Umywalka 5 0,07 0,35

Płuczka 4 0,13 0,52

Pisuar 1 0,30 0,30

Zlewozmywak 2 0,07 0,14

Razem: ∑ 1,31

Przepływ obliczeniowy wynosi:

                           q = 4,4∑ qn  
0,27 – 3,41 = 4,4 x1,310,27-3,41 = 1,00 l/s

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych klasy

„S” np. produkcji WAVIN Metalplast-Buk. 

W obrębie pomieszczeń, do których doprowadzona została woda, znajdują się podejścia (wykonane

z rur PVC typu HT w systemie np. WAVIN) kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków

z przyborów sanitarnych poprzez podejścia kanalizacyjne głównym przewodem odpływowym na

zewnątrz budynku do zbiornika wybieralnego o pojemności V = 7 m3. Zbiornik szczelny na

nieczystości płynne prefabrykowany betonowy. Dla kanalizacji podposadzkowej stosować rury typu

zewnętrznego PCV-U ( zewnętrzne).

U podstawy pionów na wysokości 0,35 m nad posadzką znajdują się czyszczaki umożliwiające
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okresowe czyszczenie pionu, natomiast szczyt pionu zakończony jest rurą wywiewną w systemie

WAVIN , wyprowadzoną 0,5 m ponad krawędź dachu. Przewody układać ze spadkiem ( wg części

rys.) w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20 cm uprzednio zagęszczonej. Przy przejściach

przez fundamenty , rury kanalizacyjne zabezpieczyć stalowymi rurami ochronnymi , a wolną

przestrzeń między ściankami rury wypełnić plastycznym materiałem nie powodującym korozji.

Wykopy zasypywać gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotów. Średnica pionu

jest większa od średnicy największego podejścia do przyboru sanitarnego (miski ustępowej) –

0,1m.Przed wykonaniem zasypki , instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności

poprzez zalanie wodą odcinków poziomych kanalizacji do wysokości kolan łączących je z pionami.

Pozostałą część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. 

W kuchni zamontować separator tłuszczu podzlewowy typu MOT 0,5 króciec wentylacyjny

wyprowadzić na zewnątrz . 

6. Instalacja c.o. i źródło ciepła

Budynek jest obiektem parterowym zaprojektowanym w technologii tradycyjnej

.Współczynniki przenikania przez przegrody zgodnie z projektem architektury. Proponuje się

wykonanie instalacji c.o. jako ogrzewanie podłogowe z pompy ciepła powietrze woda o mocy 16

kW z automatyką i sterowaniem . Sumaryczne straty ciepła obliczeniowe dla budynku wynoszą Q=

14,0 kW. 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano na parametry 50/35 0C. Wentylacja

grawitacyjna zgodnie z projektem architektury.

Jako elementy grzejne zaprojektowano pętle ogrzewania podłogowego zasilane z

rozdzielaczy z pompą obiegową umieszczonych w szafce podtynkowej. Instalacja ogrzewania

podłogowego składa się z rur wielowarstwowych , kompletnego rozdzielacza pompowego z szafką

podtynkową , złączek , spinek, folii ogrzewania podłogowego, plastyfikatorów, taśmy dylatacyjnej ,

izolacji termaflex, folii ekranowej. oraz zaworów i odpowiednich kształtek. Rozdzielacze do

ogrzewania umieszczono wg części graficznej. Przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego

należy zwrócić szczególną uwagę na szczeliny dylatacyjne .

Wykonanie ogrzewania podłogowego oraz montaż i podłączenie instalacji cwu montować

ściśle wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta i projektu. Zaleca się realizację w/w

instalacji przez autoryzowanego wykonawcę. 

UWAGA : wybór producenta i dostawcy urządzeń grzewczych, układu cwu oraz

wewnętrznych układów grzewczych należy do Inwestora przy zachowaniu parametrów i bilansów

projektowych. Regulacja temperatury pętli ogrzewania podłogowego poprzez nastawy w
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rozdzielaczach .

Przewody z rur wielowarstwowych z wkładką . Połączenia rozłączne powinny być stosowane

w połączeniach do armatury i urządzeń oraz łączenia rur miedzianych z rurami z innych materiałów.

Przewody c.o. zaizolować cieplnie  otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex. 

Zład projektuje się odpowietrzyć za pomocą automatycznych odpowietrzników.

Kompensacja przewodów co - kompensacja poziomych przewodów rozprowadzających będzie

naturalna z wykorzystaniem załamań trasy 

Całość instalacji po wykonaniu należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie Ppr= prob

+ 0,2MPa, później na gorąco z wyregulowaniem nastaw zaworów grzejnikowych, regulacją

czynnika grzejnego i kryzowaniem. Próbę na gorąco przeprowadzić przy maksymalnych warunkach

czynnika. Rurociągi izolować termicznie pianką poliuretanową o grubości zgodnie z WT. 

Przejścia rurociągów przez przegrody konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych

wystających po 10 mm z obu stron oraz uszczelnionych materiałem elastycznym nie powodującym

korozji. 

Instalacja c.o. po modernizacji musi być poddana próbie szczelności wodą przez 30 minut o

ciśnieniu Pp= 0,6 MPa. Próbę należy wykonywać tylko w temperaturach powyżej +50 C. W celu

wykonania próby całą instalację należy napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Po 24 godzinach

dokonać przeglądu wszystkich połączeń i elementów instalacji, usunąć nieszczelności następnie

wykonać próbę ponownie. Do próby należy stosować manometry ze świadectwem legalizacji. Z

próby należy sporządzić protokół. Próbę na gorąco należy wykonać po uruchomieniu źródła ciepła

i po pozytywnej próbie na zimno. Próbę należy wykonywać na parametry obliczeniowe tj. przy

temperaturze wody grzewczej +900 C. Bezpośrednio przed wykonywaniem próby budynek musi być

ogrzewany przez min. 72 godz.

Sumaryczne zapotrzebowanie energii elektrycznej dla celów grzewczych N= 9,0 kW

7. Wentylacja.

 Dane wyjściowe : 

- Ilość powietrza na osobę Vj = 15 m3/ hxos (dziecko ), 20 m3/ hxos ( dorosła )

-   Ilość powietrza dla WC V=50m3/h – na jedno oczko ustępowe

Wentylacja pomieszczenia sali realizowana będzie za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej z

odzyskiem ciepła ( rekuperator) zlokalizowanej pod stropem budynku. Centrala typu Mistral EC

1100 o wydajności 1200 m3/h i sprężu 320 Pa z nagrzewnicą wstępna elektryczną o mocy 2 kW .

Kanały nawiewne z blachy stalowej ocynkowanej zaopatrzone w nawiewniki z regulacją typu Nowa

C-2 System Air . Wywiew kanałami z blachy stalowej ocynkowanej z wywiewnikami z regulacją
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typu Nowa C-2 System Air . Kanały należy zaizolować termicznie. Czerpnia dn 250

zlokalizowana pod okapem dachu .Czerpnię zamontować 2 m nad terenem zachowując normatywne

odległości od wyrzutni. Wyrzutnia dachowa dn 250 na podstawie dachowej Pod centralę

wentylacyjną wykonać stelaż z kształtowników stalowych ( wg instrukcji producenta montaż).

Nawiew do pomieszczenia 1/10 realizowany za pomocą rekuperatorów ściennych nawiewno

wywiewnych typu Prana 150 o mocy 50 W. Wywiew z pomieszczeń WC poprzez kratki wywiewne

typu BXC 275 kanałem spiro do wentylatora dachowego z podstawą CAT 125.400 PB . Nawiew

kompensacyjny kratkami w drzwiach. Wywiew z kuchni realizowany za pomocą okapu z

wentylatorem V= 160 m3h. Nawiew do pomieszczeń przyległych za pomocą nawiewników

higrosterowanych typu Aereco. Wywiew z pomieszczenia 1/2 realizowany za pomocą kratki MF

100/4 HC SLL z kanałem wentylacyjnym. 

UWAGA: Kanały wentylacyjne SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej w wykonaniu NRO.

Na końcówkach wykonać punkty rewizyjne kanałów do czyszczenia. Centrale zamawiać z

automatyką i sterowaniem w dostawie producenta. Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla

urządzeń  wentylacji N= 1,9 kW.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać uruchomienia poszczególnych układów

wentylacyjnych zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych„ tom II – „ Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. Przejścia przewodów przez

przegrody uszczelnić. Po zmontowaniu instalacji wentylacji wykonać pomiary skuteczności

działania. Część elektryczna oraz sterowanie wg odrębnego opracowania – PB branża elektryczna.

8. Instalacja hydrantów wewnętrznych

Zgodnie z normą PN-B-02865 i Dz. U. Nr 121 poz.1138 zaprojektowano hydrant p-

pożarowy HP-25 z wężem 30 m usytuowany w komunikacji. Hydrant zasilany będzie z

wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonanej z rur PP prowadzonej w posadzce a od posadzki do

zaworu hydrantowego w obudowie g-k o odporności EI 60. Zawór hydrantowy należy montować na

wysokości 1,35 m nad posadzką . Szafka hydrantowa HW-25-30.

9. Wytyczne dla branży elektrtycznej:
Przewiduje się doprowadzenie  zasilania do:

- urządzeń ogrzewczych,

- pomp,

- centrali wentylacyjnej pomieszczeń sali oraz rekuperatorów. 

- wentylatorów wywiewnych pomieszczeń sanitarnych i przyległych.

10. Wytyczne dla branży budowlanej:
- wykonanie konstrukcji pod centralę wentylacyjną ,

– obudowy z karton-gipsu kanałów wentylacyjnych.

–
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11. Uwagi ogólne.

  Zastosowane w projekcie materiały i wyroby przewidziane do wbudowania muszą 

być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r oraz uzupełniającymi do Ustawy rozporządzeniami i

obwieszczeniami wydanymi przez Ministra Infrastruktury "

Wszystkie roboty montażowe prowadzić zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r.

- Przepisami BHP oraz „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom

II , „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Niniejszym opracowaniem

- DTR urządzeń oraz instrukcjami montażu.

W trakcie wykonawstwa robót mogą nastąpić odstępstwa od projektu wynikające z konieczności

zmiany tras przewodów z uwagi na charakter konstrukcji, jak i inne wynikające z różnych innych

przesłanek . Zmiany prowadzić pod nadzorem projektantów. 

Przewody instalacyjne  izolować otulinami zgodnie z WT (załącznik nr 1):

Opracował: mgr inż. Waldemar Rokosz.

Opole, marzec 2018
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R  OZDZIAŁ 4 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

- RYS. NR E1 – TABLICA ROZDZIELCZA TR-400/230V - SCHEMAT.
- RYS. NR E2 – PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ.
- RYS. NR E3 – TABLICA ROZDZIELCZA TK-400/230V – SCHEMAT
- RYS. NR E4 – TABLICA ROZDZIELCZA TZ-400/230V – SCHEMAT
- RYS. NR E5 – PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ I GN. WTYKOWYCH.
- RYS. NR E6 – PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.

1. Podstawa opracowania.
• Podkłady architektoniczno-budowlane.
• Wytyczne z branży sanitarnej.
• Uzgodnienia międzybranżowe oraz z rzeczoznawcą ds. p.poż.
• Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.
• Katalogi producentów urządzeń i osprzętu elektrycznego.
• Komputerowe obliczenia oświetlenia wykonane przez producenta opraw oświetleniowych.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

• instalację oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego
• instalację gniazd wtykowych 230V
• tablice rozdzielcze
• instalacje wentylacji
• instalacje przeciwprzepieciową
• instalację gniazd dedykowanych do zasilania komputerów
• instalacje wewnętrznej sieci komputerowej
• instalacja odgromowa
•

UWAGA:
Dobór, zakup i montaż urządzeń wentylacyjnych wg projektu PB-część sanitarna. Nie 
uwzględniono tego w niniejszym projekcie .

3.Opis techniczny.

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne i układ pomiarowy energii elektrycznej.
Zasilanie elektroenergetyczne nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Zostanie ujęte w 
projekcie przyłącza elektroenergetycznego opracowanego na podstawie wydanych przez Tauron-
Dystrybucja Technicznych Warunków Przyłączenia obiektu do sieci. 
UWAGA:
INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ORAZ SPOSÓB WŁĄCZENIA ICH DO 
UKŁADU ZASILANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.

3.2. Projektowana tablice rozdzielcze TR-400/230V, TK-400/230v, TZ-400/230V.
W obiekcie projektuje się wnękowe tablice rozdzielcze:
TR-400/230V - główna tablica rozdzielcza obiektu (schemat na rys. nr E1)
TZ-400/230V  - tablica rozdzielcza pomieszczenia technicznego (schemat na rys. nr E3)
TZ-400/230V  - tablica zewnętrzna wykorzystywana będzie do zasilania imprez plenerowych 
( schemat i widok na rys. nr E4)                                                                                       
Wszystkie tablice wyposażono w typową aparaturę rozdzielczą tj. wyłączniki instalacyjne, 
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rozłączniki, wyłączniki różnicowoprądowe, ochronniki przeciwprzepięciowe itp.

3.3. Wyłącznik przeciwpożarowy prądu.
W tablicy  TR-400/230V projektuje się zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całego 
obiektu. Przyciski wyzwalające ww wyłącznik p. pożarowy zlokalizowano przy obydwu wejściach do
obiektu.
UWAGA: Wyłącznik p.poż. nie wyłącza projektowanego oświetlenia ewakuacyjnego 
(oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilane są z własnych akumulatorów).

3.4. Instalacja podstawowego oświetlenia wewnętrznego.
Oświetlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i ścienne. Przyjęto oświetlenie fluorescencyjne
i oprawami ze źródłami LED. 
Do doboru parametrów oświetlenia podstawowego posłużono się normą PN-EN 12464-1 „Światło i 
oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”  i dokonano obliczeń 
oświetlenia przy pomocy programów komputerowych dostarczonych przez producentów opraw.  Do
załączania oświetlenia projektuje się klawiszowe lokalne łączniki światła oraz czujniki obecności.  

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia we 
wszystkich pomieszczeniach, sporządzić protokół z badań i przekazać go 
użytkownikowi.

3.5. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.
W ciągach komunikacyjnych i w pom. 1.5, 1/9, 1/10 zastosowano oprawy oświetlenia awaryjnego z
własnym źródłem zasilania o autonomii 1h. Uruchomienie opraw ewakuacyjnych nastąpi 
automatycznie w chwili zaniku napięcia zasilania. Umożliwi to ewakuację z obiektu przy zaniku 
napięcia zasilającego sieci.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary średniego natężenia oświetlenia 
ewakuacyjnego  zgodnie z PN-EN 1838:2005, sporządzić protokół z badań i przekazać 
go użytkownikowi.

3.6. Instalacja gniazd 1-fazowych.
Przewidziano wypusty gniazd wtyczkowych p/t do zasilania urządzeń ogólnego przeznaczenia.
Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Zasilanie obwodów gniazd z tablic 
rozdzielczych.  
W pomieszczeniach narażonych na okresowe oddziaływanie wody lub wilgoci zastosować gniazda o
stopniu ochrony min. IP44. 

3.7. Zasilanie układów wentylacyjno - grzewczych. 
Zgodnie z PB-część sanitarna w obiekcie projektuje się układy wentylacji mechanicznej:
 centrala wentylacyjna wraz z nagrzewnicą elektryczną – zostaną zabudowane w pom. Nr 
1/8. Należy wykonać zasilanie   zgodnie ze schematem ideowym tablicy rozdzielczej TR-400/230V. 
Firma dostarczającą i montująca centralę wentylacyjną wykonuje połączenie pomiędzy jednostkami
oraz cały układ sterowania .
 wentylatory dachowe – wentylatory zabudowane na dachu obiektu i zasilane z tablicy 
rozdzielczej TR-400/230V. Załączanie ręczne lokalnie za pomocą wyłączników dostarczonych przez 
producenta oraz czujników obecności ( wentylator WD2). 
 wentylator kanałowy – wentylator zabudowany w kanale wentylacyjnym pomieszczenia 1/2 i 
zasilany z tablicy TR-400/230V. sterowanie wentylatorem za pomocą czujnika obecności 
wykorzystanego do sterowania oświetleniem pomieszczenia.
 rekuperatory – zabudowane w pom. 1/10 i zasilane z tablicy rozdzielczej TR-400/230V. 
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 pompa ciepła – zabudowana w pom. 1/7A oraz na zewnątrz obiektu i zasilana z tablicy 
rozdzielczej TK-400/230V. Szczegóły sterowania i montażu wg DTR producenta.

UWAGA:
a) Dokładna lokalizacja urządzeń wentylacyjnych wg PB-część sanitarna.
b) W niniejszym opracowaniu projektuje się jedynie wykonanie zasilania urządzeń 
wentylacyjnych. Oprzewodowanie i sterowanie wykonuje firma dostarczająca 
urządzenia wentylacyjne.
c) Wszystkie urządzenia wentylacyjne zostały dobrane i skosztorysowane w PB-część 
sanitarna.

3.8. Instalacja odgromowa.
Zwody poziome oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu Fe/Zn fi 8mm. Złącza kontrolne 
instalować w obudowach w ociepleniu budynku. Uziom wykonać jako otokowy z bednarki Fe/Zn 
30x4 mm i prowadzić wokół obiektu na  głębokości min. 0,6m. Wszystkie prace wykonać zgodnie z 
obowiązującą normą PN-EN 62305 - 1,2,3,4 w klasie IV LPS.
Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. nr E6.

3.9. Sieć komputerowa.
Projektowana sieć komputerowa będzie wykonana w kategorii 6 jako nieekranowana. Szczegóły 
wykonania instalacji sieci komputerowej po ustaleniu dostawcy sygnału  w projekcie 
wykonawczym.

3.10. Dedykowana instalacja elektryczna.
Do zasilania komputerów zaprojektowano niezależny obwód gniazd 230V/16A.
Dla każdego stanowiska projektuje się dwa pojedyncze gniazda typu "DATA". Instalację 
dedykowaną wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2/750V p/t.
Szczegóły wykonania instalacji dedykowanej w projekcie wykonawczym.

4. Instalacje ochronne.
Projektuje się wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.
Ochronę przeciwporażeniową projektuje się zrealizować w taki sposób, aby w przypadku 
różnorodnych uszkodzeń urządzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi nie dochodziło
do porażenia elektrycznego.
Dla instalacji w układzie sieci TN o napięciu zasilania 230/400V zastosowano ochronę 
przeciwporażeniową:
- przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa),
- przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa).
- ochrona całkowita: przewidziano obudowy, osłony z odpowiednią izolacją podstawową,
 Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa).
Ochronę zrealizowano poprzez samoczynne wyłączenie zasilania. Zastosowano urządzenia 
zabezpieczające:
- przetężeniowe (nadprądowe) takie jak bezpieczniki, wyłączniki,
- urządzenia różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA.
- wykonano też połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe.
 Instalacja połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych.
a/ główna szyna uziemiająca "GSW".
Projektuje się zabudowę głównej szyny uziemiającej "GSW" oraz wykonanie połączeń 
wyrównawczych. Do szyny GSW należy przyłączyć:
- zaciski PE tablic rozdzielczych,
- proj. uziom otokowy instalacji odgromowej obiektu,
- przyłącza instalacyjne: wody, kanalizacji, sieci c.o. w miejscu ich wprowadzenia do obiektu,
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Zabudowę głównej szyny uziemiającej dla obiektu wymaga norma PN-IEC 60364-4-41.
Zaprojektowano ją dla uniknięcia występowania różnicy potencjałów między różnymi częściami 
przewodzącymi obcymi, a także między częściami przewodzącymi obcymi i częściami 
przewodzącymi dostępnymi. 
Szynę GSW należy uziemić. Rezystancja uziemienia szyny GSW nie może przekroczyć 10 .

b/ dodatkowe połączenia wyrównawcze.
Szczegóły połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych pokazane zostaną w projekcie 
wykonawczym.
Połączenia powinny być wykonane w sposób pewny i trwały pod względem mechanicznym  i 
elektrycznym i mieć możliwość rozłączania tylko przy użyciu narzędzi. 
 Ochrona przeciwprzepięciowa.
Dla całego obiektu ochronę przed przepięciami zaprojektowano zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-
444:1999.  
W tablicy "TR-400/230V" projektuje się zabudowę zestawu ograniczników przepięć typu 1 i 2   dla 
sytemu TN-S. 
Szczegóły montażu znajdują się w katalogach producenta.
5. Sposób wykonania instalacji.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę 
odporności ogniowej EI wymaganą dla tych elementów. W tym celu wszystkie przejścia przewodów
przez stropy należy wykonać jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masą ogniochronną 
posiadającą aktualny atest CNBOP z Józefowa.
a/ Układanie przewodów:
Przewody układać pod tynkiem. 
Stosować puszki instalacyjne odpowiednie dla ścian murowanych i ścian szkieletowych. W ścianach 
gipsowo-kartonowych wszystkie przewody układać w rurkach PCV niepalnych.
b/ Zabudowa tablic rozdzielczych:
Wszystkie tablice wykonać jako wnękowe. Po zabudowaniu tablic wykonać obróbkę murarską 
tablic.
c/ Osprzęt:
W całym obiekcie (oprócz kotłowni) stosować osprzęt podtynkowy np. prod. "POLO" serii 
"FIORENA" koloru białego. W przypadku zabudowy kilku aparatów obok siebie stosować puszki i 
ramki wielokrotne. Osprzęt mocować w puszkach instalacyjnych p/t odpowiednich dla ścian 
murowanych i ścian szkieletowych. 
W pomieszczeniach wilgotnych (zaplecze cateringowe, kotłownia, w.c.) zabudować osprzęt 
hermetyczny o IP44. Na korytarzach i w pom. zaplecza kuchennego  gniazda z klapką ochronną. 
Wszystkie gniazda muszą być z bolcem ochronnym.

6. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
6.1. Instalacja elektryczna.
Wykonaną instalację podczas montażu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji 
należy poddać tak daleko jak to jest możliwe oględzinom i próbom w celu sprawdzenia czy zostały 
spełnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dział 134-montaż. Sprawdzenie odbiorcze 
wykonać w oparciu o normę PN-IEC 60364-6-61. Zakres badań odbiorczych obejmuje "oględziny" i 
"próby".

 Oględziny.
Należy sprawdzić co najmniej:
 - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - dział 471 normy,

- ochronę zapewniająca bezpieczeństwo - arkusz 481,
- ochronę przed prądem przetężeniowym - arkusz 43,
- ochronę przeciwpożarową - dział 482,
- oprzewodowanie - punkt 527,
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- zabudowane przewody - punkt 523,
- aparaturę łączeniową, nastawy zabezpieczeń - arkusz 53,
- urządzenia odłączające i do łączenia - arkusz 46,
- aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - dział 537,
- montaż urządzeń i środków w zależności od wpływów zewnętrznych - punkt 512.2 i 522,
- oznaczenia przewodów - punkt 514.3,
- umieszczenia tablic, schematów - punkt 514.5,
- oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników - punkt 514.4,
- poprawności połączeń przewodów - punkt 526 (patrz IEC 1200-52),
- sprawdzenie dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwację,

 Próby instalacji.
Do prób należy przystąpić po oględzinach po usunięciu ewentualnych wad i usterek. 
Niedopuszczalne jest przystąpienie do prób przed usunięciem usterek mogących mieć wpływ na 
wynik prób. Zaznacza się, że podczas badań odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania prób, które
potwierdziłyby parametry znamionowe wyrobów posiadających gwarantujące jakość certyfikaty lub 
deklaracje zgodności wykonania z polskimi normami
i aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.
Ustala się następujący zakres prób dotyczących sprawdzenia:
- ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych,  
     dodatkowych oraz układów uziemiających (patrz punkt 612.2 normy),

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (patrz punkt 612.3 normy),
- samoczynne wyłączenie zasilania (patrz punkt 612.6 normy),
- wytrzymałości elektrycznej (patrz punkt 612.8 normy),
- działania (patrz punkt 612.9 normy) i załącznik B normy,
- skutków działania ciepła (patrz punkt 611.3 normy) - dopuszcza się jedynie oględziny, brak 
wymogów IEC,
- spadku napięcia (patrz punkt 612.10 normy) - należy dwukrotnie przeprowadzić próbę 
wykonując kolejno: uruchomienie urządzenia, wyłączenie napięcia, załączenie napięcia.               

   - pomiary natężenia oświetlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie obowiązujące sprawdzenia zakończyły się 
wynikiem dodatnim. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, należy je usunąć a następnie 
powtórzyć te sprawdzenia, dla których wynik usterka mogła mieć wpływ. Każde czynności 
sprawdzające powinny być udokumentowane protokółem zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 
60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawierać dokładnie, jasno i jednoznacznie wyniki badań
i inne istotne informacje.

6.2. Instalacja odgromowa.
Wyróżnia się trzy rodzaje badań kontrolnych: 
- częściowe, 
- odbiorcze, 
- okresowe (eksploatacyjne).
Podczas wykonywania instalacji należy wykonywać badania częściowe. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania odbiorcze, którymi należy objąć całą instalację 
odgromową w obiekcie. 
Badania te należy wykonać zgodnie z normami: PN-EN 62305 - 1,2,3,4 i powinny one obejmować:
- oględziny części nadziemnej,
- sprawdzenie ciągłości połączeń,
- pomiar rezystancji uziemienia.
Po wykonaniu badań Wykonawca sporządza protokół badań   oraz metrykę urządzenia 
odgromowego.
 Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy
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dokumentację powykonawczą urządzenia odgromowego, a w szczególności:
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
-  metrykę urządzenia - odgromowego
-  protokół badań,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót częściowych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych do budowy urządzenia
  odgromowego.
 Odbiór końcowy:
Odbiór końcowy przeprowadzany jest przez wykonawcę robót w obecności przedstawiciela 
inwestora. 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien przygotować dokumentację 
powykonawczą i sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót.
Komisja odbioru powinna: zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
przeprowadzić oględziny urządzenia odgromowego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją , 
sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich uwag i podjętych zaleceń.

7. Konserwacja instalacji elektrycznej .
W celu osiągnięcia założonego czasu użytkowania instalacji elektrycznej, należy ustalić częstość i 
zakres jej konserwacji. Sprawy związane z konserwacją instalacji elektrycznej powinny być 
uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za jej prawidłowe działanie. Przy określaniu zasad 
konserwacji należy uwzględniać wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6 normy PN-IEC 60364-
3;2000, tak aby w założonym okresie eksploatacji instalacji elektrycznej:
- konieczne okresowe przeglądy, badania, konserwacja i naprawy mogły być    
  wykonywane w sposób łatwy i bezpieczny,
- zapewniona była skuteczność działania środków ochrony,
- niezawodność wyposażenia zapewniała osiągnięcie przewidzianego czasu   użytkowania instalacji.
Ustawa Prawo budowlane określa najdłuższy dopuszczalny okres między kolejnymi sprawdzeniami 
okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie może on przekroczyć 5 lat. Zaś zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z 1998r) okres 
między sprawdzeniami i zakres sprawdzeń powinien zostać określony w instrukcji eksploatacyjno-
ruchowej instalacji elektrycznej i urządzeń sporządzonej przez użytkownika dla konkretnego 
obiektu. Jednak nie może on być dłuższy niż najdłuższy dopuszczalny okres między sprawdzeniami 
instalacji eksploatowanych określony aktualnie w obowiązujących przepisach krajowych. Ostateczną
decyzję w tej sprawie podejmie użytkownik.

8. Uwagi końcowe.
a/ Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia i 
aparaty elektryczne muszą posiadać znak zgodności z polskimi normami w oparciu o uzyskany 
certyfikat na znak bezpieczeństwa.
b/ Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP, 
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.
c/ Wszystkie roboty musi odebrać Inspektor robót elektrycznych w zgodności z obowiązującymi 
przepisami i systemem jakości wykonywania robót elektrycznych.
d/ Wykonać komplet pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e/ Obwody w tablicach należy opisać.
f/ Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów niż wymienione w projekcie pod 
warunkiem:
    - posiadania przez te urządzenia aktualnych certyfikatów stwierdzających, że mogą być one  
     wprowadzone do obrotu i nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
      zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).
    - posiadania parametrów technicznych nie gorszych niż urządzenia projektowane,
    - uwzględnienia wymogów zawartych w certyfikatach zgodności w zakresie kompatybilności.
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    - po wyrażeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.

9. Obliczenia techniczne:
9.1. Obliczenie mocy zapotrzebowanej:

instalacja oświetleniowa
     Pi ośw = 2,62kW             Pz ośw =2,09kW
TK-400/230V
     Pi k = 11kW            Pz k = 9,9kW
TZ-400/230V
     Pi z = 12kW            Pz z = 9,6kW
instalacja gniazd wtykowych ogólnego użytku 230V
     Pi gn = 7,5kW                Pz gn = 2,25kW
 instalacja wentylacji  
     Pi gw = 4,3kW                   Pz gw = 2,68kW
instalacja urządzeń zaplecza cateringowego
     Pi gr = 12,4kW                   Pz gr = 6,2kW
instalacja obwodu gniazd dedykowanych
     Pi gd = 2kW                   Pz gd = 1,6kW
 Pi =50 kW                    Ps = 32,5 kW

9.2. Obliczenie prądu obciążenia:

                         32,5
Iobc = ---------------------------- = 49,5A
           1,73 x 0,4 x 0,95

Pozostałe obliczenia w projekcie przyłącza elektrycznego.

opracował: mgr inż. Piotr Labus

Opole, marzec 2018
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BIOZ
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporz. Ministra Infrastruktury dnia 23.06.2003.

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT 
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W

MALERZOWICACH WIELKICH

ADRES: Malerzowice Wielkie, działka nr 3/39

INWESTOR: Gmina Łambinowice 
 GŁ. PROJEKTANT mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

 1.    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji
poszcze  gólnych obiektów.
 1.1. Roboty ziemne i fundamentowe – wykonanie ław fundamentowych w płytkich

wykopach, następnie ścian fundamentowych i uzupełnienie gruntu do proj. poziomu.
 1.2. Budowa nowego budynku – roboty budowlane na wysokości powyżej 5.0m (dach).
 1.3. Wykonanie zewn. dojść, tarasu sceny, schodów terenowych i zagospodar. terenu

przyległego.

 2.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych – brak. Pod powierzchnią gruntu przez
teren działki przebiegają: kabel telekomunikacyjny oraz rurociąg Dn110 wodociągu. Nie
kolidują one z projektowana budową, lecz należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
ich w czasie prowadzenia robót budowlanych. 

 3.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – BRAK takich elementów

 4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji
robót budowlanych i remontowych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia
 4.1. Zagrożenie przysypaniem w czasie robót polegających na kształtowaniu terenu.
 4.2. Prace na wysokości powyżej 5.0 m nad terenem - związane z wykonaniem konstrukcji i 

pokrycia zadaszenia.
 4.3. Zagrożenie urazem od przedmiotów spadających z wysokości okaleczenie 

mechanicznymi urządzeniami ręcznymi porażenie prądem elektrycznym,
 4.4. Zagrożenie w czasie manewrowania sprzętem, pojazdami podczas wykonywania prac 

ziemnych oraz od ruchu pojazdów pracowników i interesantów Urzędu.

 5.    Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
 5.1. Pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu

robót budowlanych oraz robót na wysokościach.
 5.2. Kompleksowe szkolenie w zakresie: zasad postępowania w przypadku zagrożeń, ko-

nieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami
zagrożeń, zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,
sposobu i miejsca przechowywania, składowania substancji niebezpiecznych wskazanie
środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom
wynikających z wykonywanych robót budowlanych

 6.    Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpie  -
czeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególne  go zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń - BRAK    strefy szczególnego zagrożenia.

 7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
 7.1. Ustawienie tablic ostrzegawczych: "uwaga głębokie wykopy", "praca na wysokości", "te-

ren budowy wstęp wzbroniony".
 7.2. Należy starannie wygrodzić, oznakować i nadzorować teren budowy.

                         projektant: mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski

Opole, marzec 2018
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