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Oświadczenie 
 

Oświadczam, że projekt budowlany polegający na: 
 Budowie budynku żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w zabudowie usługowej  Bogoria / działka nr ewid. gruntów 85 i 639 Obręb ewidencyjny: Bogoria 261201_2.0001 Jednostka ewidencyjna: Bogoria 261201_2  Inwestor: Urząd Gminy Bogoria ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  

zasadami wiedzy technicznej zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r.  
– Prawo Budowlane Dz. U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami  PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 

ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Grzegorz Makowski -10/PKOKK/2012  mgr inż. arch. Jan Krawczyk -108/75 

KONSTRUKCJA mgr inż. Janusz Machnik -92/Tbg/86 -121/TBG/94 

mgr inż. Karol Wyrzykowski -SWK/0047/PWBKb/17 asystent: inż. Mateusz Szafrański   

INSTALACJE SANITARNE tech. Stefan Palmąka -KL-62/86 -KL-85/86 

mgr inż. Katarzyna Sapa -SWK/0233/PWBS/16 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE inż. Mieczysław Sznajder - SWK/0056/POOE/03 mgr inż. Krzysztof Lis -SWK/PWOE/0097/12 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku   
Obiekt:  Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą  
Adres budowy:  Bogoria działka nr ewid. gruntów 85 i 639     
 
Inwestor:   Urząd Gminy Bogoria    ul. Opatowska 13              28-210 Bogoria  
1.Zakres robót budowlanych: 

 roboty ziemne  
 roboty zbrojarskie 
 roboty betoniarskie 
 roboty murowe 
 roboty ciesielskie 
 roboty blacharskie 
 roboty wykończeniowe 
 roboty instalacyjne   

2.Zagospodarowanie terenu: Wykaz istniejących i projektowanych obiektów budowlanych zgodnie z projektem zagospodarowania działki i mapą do celów projektowych. Teren budowy posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej umożliwiający dostęp dla służb ratowniczych.  
3.Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 3.1 prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m a w szczególności: - wykonywanie więźby dachowej, łacenie dachu, krycie blachą, wykonywanie obróbek blacharskich: możliwość upadku z wysokości -wznoszenie ścian; j/w -wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych; możliwość upadku z rusztowań -wykonywanie elewacji: jak wyżej 3.2 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 1,5 m wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian pionowych o głębokości ponad 3, 0 m  / nie dotyczy/ 3.3 wykonywanie prac z udziałem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego; niebezpieczeństwo związane z upadkiem transportowanego materiału, uszkodzenie wciągarki lub zawiesia dźwigu. /nie dotyczy/  
4.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 4.1 przy wykonywaniu robót fundamentowych :pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 10-Roboty ziemne i rozdział 14- Roboty betoniarskie i zbrojarskie. 4.2 przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 18 - Roboty 



 

rozbiórkowe rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9-Roboty na wysokościach. 4.3 przy wykonywaniu ścian : pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U.Nr  47  poz.  401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 12-Roboty murarskie i tynkarskie. 4.4 przy wykonywaniu stropu: pracownicy winni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 8- Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9-Roboty na wysokościach rozdział 14-Roboty betoniarskie i zbrojarskie. 4.5 przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w. Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 9-Roboty na wysokościach rozdział 13-Roboty ciesielskie, rozdział 17-Roboty dekarskie i izolacyjne. 4.6 przy wykonywaniu prac z użyciem wciągarki linowej i dźwigu samojezdnego: Pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu j.w.  Dz.U.Nr 47 poz. 401 rozdział 7-Maszyny i inne urządzenia techniczne.   
5.Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w sferach 
szczególnego zagrożenia zdrowia: 5.1 w pomieszczeniu socjalnym umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:  - najbliższego punktu lekarskiego - straży pożarnej -posterunku policji 5.2 w pomieszczeniu socjalnym należy umieścić punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 5.3 telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym, 5.4 kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w, 5.5 ogrodzenie placu budowy do wysokości 1,5 m oznakować na planie j/w, 5.6 wyznaczyć strefy niebezpieczne na placu budowy i oznaczyć na planie j/w i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 5.7 barierki pomostów rusztowań wykonać z desek krawężnikowych szerokości 15 cm, poręcze zabezpieczające pomosty na wysokości 1,1 m oraz deskowanie ażurowe pomiędzy poręczą i deską krawężnikową, 5.8 rozmieścić tablice ostrzegawcze 5.9 wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wciągarki  5. 10 wykopy oznakować i zabezpieczyć przed wodami opadowymi, 5.11 wyznaczyć strefy gromadzenia odpadów i oznaczyć na planie j/w,  5.12 teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożaru, 5.13 na terenie budowy wyznaczyć za pomocą tablic drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie działki j/w.  
6.Działka posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej w razie potrzeby 
szybkiego działania ratowniczego: 
 
 
mgr inż. arch. Grzegorz Makowski   mgr inż. arch. Jan Krawczyk 
-10/PKOKK/2012      -108/75     
 
                                                                               



 

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI    
1/Przedmiot inwestycji 
 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku żłobka na działce o nr ewid. 85 i 639 położonej w msc. Bogoria gmina Bogoria.   
Inwestor: 
 Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria  
Adres inwestycji: 
 Bogoria działka nr ewid. 85 i 639  --------------------------------------------------------------------------------------- Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, obszarem odziaływania obiektu jest teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.  Analiza obiektu: Przedmiotowy budynek zlokalizowany będzie na działce zabudowanej. Projektowany obiekt nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. Budynek konstrukcji murowanej – spełniający warunki zgodnie z §271-273 oraz §13, §60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania     Analizując powyższe, obszar oddziaływania projektowanego budynku obejmuje: -działkę inwestora nr ewid. 85 -działkę inwestora nr ewid. 639    A także zostaną zapewnione warunki wynikające z art. 5 Prawa budowlanego,                         w szczególności dotyczące poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich                            i bezpieczeństwa pożarowego.   
mgr inż. arch. Grzegorz Makowski   mgr inż. arch. Jan Krawczyk 
-10/PKOKK/2012      -108/75      
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 



 

Opis zagospodarowania  
działki do budowy budynku żłobka 

 
Inwestor:                   Urząd Gminy w Bogorii   ul. Opatowska 13   28-210 Bogoria  
Adres budowy: Bogoria działki nr ewid. gruntów 85 i 639      
1/Przedmiot inwestycji: - Budowa budynku żłobka w zabudowie usługowej  
2/Istniejący stan zagospodarowania działki: 
1- Budynek usługowy – do rozbiórki wg odrębnego opracowania 
2- Budynek usługowy – do rozbiórki wg odrębnego opracowania 
3- Studnia – do zasypania 
4- Studnia – na sąsiedniej działce  
5- Budynek gospodarczy - na sąsiedniej działce  
3/Projektowane zagospodarowanie działki: 
ABCDEFGHI-A– granice opracowania 
I- Projektowany budynek żłobka  
II- Podstawa pod śmietnik o wym. 1x1 m 
III- 10 miejsc postojowych (9 szt. 2,5x5,0 oraz 1 szt. 3,6 x5,0)     PE40 - przyłącze wody    PCV160 - przyłącze kanalizacji       PE25 - zalicznikowe przyłącze gazu      eNN   - zalicznikowe przyłącze energii elektrycznej 
 
4/Opis budynków sąsiadujących z inwestycją: Lp. Oznaczenie na mapie nr: Typ budynku: Konstrukcja: Pokrycie: 1. 5 gospodarczy murowana  blacha  
5/Ukształtowanie terenu: teren ze spadkiem w kierunku wschodnim  
6/Bilans terenu działki: pow. działki       -      4700,00 m2 pow. zabudowy     -      315,77 m2 pow. biologicznie czynna ok.    -      3582,73   m2 pow. utwardzenia ok.     -      760,00   m2          



 

7/Dane projektowe z MPZP Gminy Bogoria: 
 

Dane z MPZP 
 

 
Dane projektowe 

Teren Inwestycji 3.U.12  
tereny zabudowy usługowej z podstawowym pod usługi komercyjne (handlu, rzemiosła, wytwórczości, przetwórstwa rolno-spożywczego itp. ) Budynek żłobka będzie realizowany z zabudowie usługowej jako komercyjnej.  Inwestor tj. Gmina Bogoria zrealizuje budynek żłobka jako nieruchomość komercyjną nastawioną na dochód uzyskiwany z nieruchomości.  

Nieprzekraczalna linia zabudowy  – 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi 
 

Budynek zlokalizowano poza zasięgiem nieprzekraczalnych linii zabudowy 

Wskaźnik intensywności zabudowy  minimalny – nie ustala się maksymalny– 1,0  
 

357,55/4700,00=0,08 
0,08 < 1,0 

Wysokość budynków  przeznaczenia podstawowego i biurowo-administracyjnych – do 15,0 m 
 

Budynek jednokondygnacyjny o wysokości 9,81 m.  
Powierzchnia biologicznie czynna  - minimum 30% 

 

3582,73/4700,00*100%=76,23 % 76,23 % > 30 % 
Obowiązek realizacji dachów – dwu lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci 35o – 45o  

 

Budynek o dwuspadowym układzie dachu.  Kąt nachylenia połaci 35o.  
Układ kalenicy – obowiązek utrzymania jednolitego układu kalenic dla budynków usytuowanych we frontowej części działki przy drogach publicznych, przy zachowaniu połaci dachowej skierowanej do kierunku drogi  

Budynek usytuowany przy drodze wewnętrznej 6.KDW.2 

Kolorystyka ścian elewacyjnych – jasna, pastelowa  Ściany elewacyjne malowane farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym  
Kolorystyka pokrycia dachowego – ciemna, zbliżona do naturalnych materiałów pokrycia dachowego Pokrycie dachowe z blachy panelowej na rąbek o barwie ciemnej zbliżonej do naturalnych materiałów pokrycia dachowego. (od koloru czerwonego do ciemnego brązu)  

 
 
 
 



 

Miejsca postojowe zabezpieczenie w obrębie terenu zgodnie z §28 ust. 1 niniejszej uchwały Według §28 ust. 1 pkt. 4  30 miejsc na 100 użytkowników W budynku będzie 20 dzieci + 5 osób personelu -> w sumie 25 użytkowników z czego wynika 30/4=7,5 Przyjęto 10 miejsc postojowych  
 
8/Charakterystyka ekologiczna obiektu: W projektowanym budynku żłobka będą powstawały ścieki socjalno-bytowe, które zostaną odprowadzone poprzez projektowane przyłącze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej. Odpady komunalne będą gromadzone w śmietniku ustawionym na utwardzonym podłożu w celu uniknięcia zagrożenia dla gleby i wód podziemnych na działce inwestora. Odpady powstające w fazie realizacji zamierzonej inwestycji należy gromadzić w sposób krótkotrwały w specjalnie wydzielonym do tego miejscu, a następnie oddawać do utylizacji firmom posiadającym do tego odpowiednie kwalifikacje. Gospodarka odpadami – odpady zbierane do pojemników i wywożone poprzez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami odrębnymi. Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpłynie negatywnie na istniejącą i projektowaną zieleń, ukształtowana rzeźbę terenu, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia. 
 
9/Lokalizacja budynku: - zgodnie z zagospodarowaniem na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
Lokalizacja obiektu jest zgodna: - z warunkami technicznymi - lokalizacja budynku, wynikająca z projektu budowlanego nie spowoduje jakichkolwiek utrudnień w użytkowaniu działek sąsiednich, w tym zapewnione zostaną warunki wynikające z art. 5 Prawa budowlanego, w szczególności dotyczące poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich i bezpieczeństwa pożarowego - zgodna z obowiązującym MPZP gminy Bogoria, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nr XXI/193/2016 z dnia 18 października 2016 r. 
 
10/Lokalizacja podstawy pod śmietnik: Podstawę pod śmietnik lokalizuje się co najmniej: -10 m od okien i drzwi do budynku z pom. przeznaczonymi na pobyt ludzi -3 m od granicy działki sąsiedniej lub na granicy działki jeśli śmietnik styka się                              z podobnym urządzeniem. Odległość ta nie dotyczy granicy z drogą. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej zaznaczono lokalizację śmietnika. 
 
11/Dojazd do działki: -dojazd do przedmiotowego budynku z drogi publicznej planowanym zjazdem indywidualnym; - zjazd spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.nr 43 poz.430 z 1999r z późn. zm./ w części dotyczącej zjazdów indywidualnych. -zjazd zapewnia swobodny przepływ wód deszczowych odwadniających drogę. 



 

 
12/Dane dotyczące strefy konserwatorskiej: Działka nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej  
13/Dane dotyczące strefy eksploatacji górniczej: Działka nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej ani w granicach terenu górniczego.  
14/Informacja dotycząca charakteru i cech istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów i ich 
otoczenia: Zagrożenia, o których mowa wyżej nie występują.  
15/Dane ogólne: Budowa budynku żłobka, wynikająca z projektu budowlanego nie spowoduje jakichkolwiek utrudnień w użytkowaniu działek sąsiednich, w tym zapewnione zostaną warunki wynikające z art. 5 Prawa budowlanego, w szczególności dotyczące poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich i bezpieczeństwa pożarowego.       
mgr inż. arch. Grzegorz Makowski   mgr inż. arch. Jan Krawczyk 
-10/PKOKK/2012      -108/75 
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ARCHITEKTURA-KONSTRUKCJA  



 

Opis techniczny 
do projektu budowy budynku żłobka 

 
Inwestor: Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria  
Lokalizacja: Bogoria/ działka nr ewid. gruntów 639  
1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany z projektem zagospodarowania dla budowy budynku żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
 
2. Podstawa opracowania - Zlecenie inwestora tj. Urzędu gminy w Bogorii , ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria; - Oględziny własne w terenie; - Aktualna mapa do celów projektowych 1:500; - Uzgodnienia z inwestorem; - Uzgodnienia branżowe; - Wypis i wyrys z obowiązującego MPZP gminy Bogoria, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Nr XXI/193/2016 z dnia 18 października 2016 r.; - Normy i normatywy projektowania, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i ppoż.   
3. Dane ogólne i funkcja budynku: Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na budowie budynku żłobka w zabudowie usługowej - komercyjnej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, parterowy, wolnostojący. Projektowane ściany zewnętrzne murowane z betonu komórkowego ocieplonego styropianem gr. 15 cm. Dach zaprojektowano jako dwuspadowy  o kącie nachylenia połaci 35o . Dach pokryty blachą panelową na rąbek stojący na więźbie drewnianej w układzie płatwiowo-kleszczowym. Zaprojektowano płytę stropową o konstrukcji żelbetowej. Wykończenie budynku metodą tradycyjną. Budynek żłobka z jedną salą dla dzieci (łącznie 20 dzieci), przy sali bezpośrednio znajduje się toaleta dla dzieci z urządzeniami przystosowanymi dla dzieci. Ponadto na parterze zlokalizowano dwie sypialnie, szatnię, gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne, toaletę ogólnodostępną, toaletę dla personelu z przedsionkiem, pomieszczenie porządkowe, kotłownię, zaplecze kuchenne ze zmywalnią oraz klatkę schodową na strych nieużytkowy. Komunikacja będzie się odbywać korytarzem zaczynając od wiatrołapu. W żłobku żywienie dzieci ma być jako catering. W tym celu na parterze zaprojektowano zaplecze kuchenne do rozdziału posiłków ze zmywalnią. Droga posiłków będzie odbywać się korytarzem z drzwiami zewnętrznymi w szczelnych pojemnikach. Natomiast brudne naczynia będą myte w zmywalni. Pozostałe resztki posiłków przechowywane w  szczelnych pojemnikach i wynoszone komunikacją.      
 



 

4. Podstawowe dane techniczne budynku: wymiary zewnętrzne   - 14,54 x 26,06 m  powierzchnia zabudowy   - 315,77  m2  powierzchnia netto    - 540,19  m2  powierzchnia użytkowa   - 244,47  m2  powierzchnia całkowita   - 666,62  m2  kubatura brutto               - 2236,69  m3 wysokość budynku            - 9,81     m  powierzchnia dachu    - 464,85  m2 kategoria zagrożenia ludzi   - ZL II 
 
5. Przyjęte rozwiązanie projektowe Uwzględniając występujące uwarunkowania techniczne oraz zagospodarowanie terenu , w uzgodnieniu z inwestorem, przyjęto usytuowanie żłobka w najwęższym miejscu działki. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne warstwowe, nakryte stropem o konstrukcji żelbetowej, oraz dachem dwuspadowym. Do budowy żłobka zostaną zastosowane materiały odpowiadające przepisom ustawy o wyrobach budowlanych, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego.  
6. Program użytkowy: 
1/Parter: 1/01. Wiatrołap      -       4,37  (4,37)  m2 1/02. Komunikacja    -        37,74  (37,74) m2 1/03. Gabinet dyrektora   -        7,70  (7,70)  m2 1/04. Łazienka dla dzieci   -        9,11  (9,11)  m2 1/05. Pokój zabaw dla 20 dzieci  -        75,04  (75,04) m2 1/06. Sypialnia    -        23,13  (23,13) m2 1/07. Sypialnia    - 23,13  (23,13) m2 1/08. Zmywalnia    - 4,56  (4,56)  m2 1/09. Przedsionek    - 2,16  (2,16)  m2 1/10. Zaplecze kuchenne   - 12,04  (12,04) m2 1/11. Komunikacja    - 11,01  (11,01) m2 1/12. Magazyn    - 8,22  (8,22)  m2 1/13. Przedsionek    - 2,13  (2,13)  m2 1/14. Wc     - 1,50  (1,50)  m2 1/15. Pom. socjalne    - 10,14  (10,14) m2 1/16. Kotłownia    - 3,77  (3,77)  m2 1/17. Wc ogólnodostępne   - 4,27  (4,27)  m2 1/18. Pom. porządkowe   - 4,45  (4,45)  m2 1/19. Klatka schodowa   - 19,56  (0,00)  m2 
Razem                                         264,03 (244,47) m2           
 
2/Strych nieużytkowy: 2/01. Strych      -       276,16 (0,00)  m2 
Razem                                         276,16 (0,00)  m2           
 
 
 



 

7. Dane konstrukcyjno-materiałowe: 
7.01. Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywać koparką. Pogłębienie wykopu pod fundamenty należy wykonać ręcznie z odrzuceniem urobku na odkład. Ziemia uzyskana z wykopu zostanie składowana na hałdę na działce inwestora, następnie częściowo rozplanowana na części działki inwestora, w sposób nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych, w szczególności tak, aby nie zalewały działek sąsiednich. Pozostała część zostanie wywieziona. 
 
7.02. Fundamenty Ławy fundamentowe żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego B=60 cm, H=30cm wylewane na mokro z betonu żwirowego C20/25 zbrojone prętami ze stali A-III (34GS) #12 mm 6 prętów głównych (3 dołem, 3 górą) oraz strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm co       15 cm na całej długości , zachować 4 cm otuliny zbrojenia.  Podłoże betonowe (podbeton) pod ławy fundamentowe z betonu żwirowego C12/15                        o grubości 10 cm. Posadowione powyżej zwierciadła wody gruntowej przy założeniu głębokości przemarzania 1,0 m. Możliwość łączenia prętów zbrojeniowych przy zakładzie min. 80 cm.  W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych podczas robót ziemnych powyższy fakt należy skonsultować z kierownikiem budowy lub konstruktorem. 
 
7.03. Ściany fundamentowe Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki M5. Ocieplenie ścian wykonane ze styropianu XPS-30 gr. 10 cm Jako rozwiązanie izolacji ścian fundamentowych zastosowano 2x papę jako izolację poziomą i 2 warstwy dysperbitu nakładanego na zimno jako izolację pionową. 
 
7.04. Ściany - Ściany zewnętrzne warstwowe gr. 39 cm wykonane z betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cienkowarstwowej i styropianu gr. 15 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla zaprojektowanej ściany ⩽ 0,23 W/(m2 K) zgodnie z warunkiem WT2017 -Ściany wewnętrzne konstrukcyjne jednowarstwowe gr. 24 cm wykonane z w/w pustaka. -Ścianki działowe gr. 12cm wykonane w/w pustaka. W zależności od pory roku należy stosować dodatki do zapraw mrozoodpornych. 
 
7.05. Wzmocnienia stref podokiennych Przy wykonywaniu otworów okiennych, należy ułożyć poziome zbrojenie w najwyższej spoinie pod dolną krawędzią otworu okiennego, zbrojone prętami ze stali A-III (34GS), zbrojenie 2 x #10, zachować min. 2 cm od wewnętrznej i zewnętrznej krawędzi muru. Długość zakotwienia w ścianach poza otworem okiennym powinna wynosić min. 50 cm                  z każdej strony. 
 
7.06. Słupy -Słup S1 parteru żelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego A=24 cm, B=24 cm, wylewany z betonu żwirowego C20/25, zbrojony prętami ze stali A-III (34GS) #10 mm 4 pręty główne oraz strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm, co 15 cm na całej długości, zachować 2 cm otuliny zbrojenia.  -Słup S1 poddasza, S2 żelbetowy o wymiarach przekroju poprzecznego A=24 cm, B=24 cm, wylewany z betonu żwirowego C20/25, zbrojony prętami ze stali A-III (34GS) #10 mm  4 pręty główne oraz strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm, co 15 cm na całej długości, zachować 2 cm otuliny zbrojenia.  



 

7.07. Kominy Murowane z systemowych wkładów kominowych, kominy ponad połacią dachową obłożone płytką klinkierową lub blachą w kolorze dachu; Kominy posiadają przewody wentylacyjne o pow. przekroju nie mniejszej niż 0,016 m2                      i szerokości min. 10 cm, spalinowy o przekroju Ø16. Przy wylocie kanału spalinowego zastosować daszki zapobiegające przed wnikaniem wody opadowej do ośrodka kanału oraz stabilizującego ciąg kominowy. Przy wylocie kanałów wentylacyjnych po bokach zastosować kratki wentylacyjne, od góry zaślepić. Kominy wystające powyżej 1 m ponad połać dachową, należy zbroić podłużnie  4 prętami #10 mm.  
7.08. Żebro -Żebro Ż1 żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego B=15 cm, H=15 cm, wylewany z betonu żwirowego C20/25, zbrojony dołem i górą prętami ze stali A-III (34GS), zbrojenie dolne #12 mm 2 pręty główne, górne #12 mm 2 pręty główne oraz strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm co 15 cm na całej długości, zachować 2 cm otuliny zbrojenia. Minimalne oparcie na murze - 25 cm.  
7.09. Strop -Parteru monolityczny  strop żelbetowy gr. 15 cm z betonu żwirowego C20/25, zbrojony jednokierunkowo górą i dołem (patrz rysunki konstrukcyjne) prętami ze stali A-III (34GS). Zbrojenie dołem prętami #12 mm co 15 cm rozkład wg. K-02, górą prętami #10 mm co  15 cm rozkład wg rys. K-03, pręty rozdzielcze #6 mm co 30 cm.  Wieniec stropu obniżony o 5 cm względem spodu stropu.  Zbrojenie wokół kominów wykonać krzyżowo na odległość 80 cm.  
 
7.10. Wieńce Wieńce wykonać na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych konstrukcyjnych jako żelbetową belkę, betonowaną betonem żwirowym C20/25 zbrojoną prętami ze stali A-III (34GS) #12 mm 4 pręty główne, strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm co 20 cm na całej długości, zachować 2 cm otuliny zbrojenia Możliwość łączenia prętów zbrojeniowych przy zakładzie min. 80 cm. Przekrój poprzeczny wieńca szerokością zgodnie ze ścianą, na której będzie wykonywany, wysokością 20 cm.   Z wieńca opierającego murłatę wypuścić szpilki Ø16 mm w celu połączenia wieńca                            z murłatą . Rozstaw szpilek max 1,5 m. Wieńce wykonywane wraz ze stropami.  
 
7.11. Nadproża okienne i drzwiowe -Nadproże N1, N2, N3 żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego B=24 cm, H=30 cm, wylewane z betonu żwirowego C20/25, zbrojone dołem i górą prętami ze stali A-III (34GS), zbrojenie dolne #12 mm 3 pręty główne, górne #12 mm 3 pręty główne oraz strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm co 20 cm na całej długości, zachować 2 cm otuliny zbrojenia. Minimalne oparcie na murze - 20 cm. -Pozostałe nadproża żelbetowe o wymiarach przekroju poprzecznego szerokością zgodne ze ścianą, na której będą wykonywane, wysokością 20 cm, wylewane z betonu żwirowego C20/25, zbrojone dołem i górą prętami ze stali A-III (34GS), zbrojenie dolne #12 mm                   2 pręty główne, górne #12 mm 2 pręty główne oraz strzemiona stal A-0 (St0S) Ø6 mm  co 25 cm na całej długości, zachować 2 cm otuliny zbrojenia.   Minimalne oparcie na murze - 20 cm. 
 
 



 

7.12. Dach Konstrukcja dachu z drewna sosnowego lub świerkowego o klasie C24 zabezpieczonego środkami owadobójczymi, grzybobójczymi i ochrony ogniowej.  Pokrycie dachu z  blachy stalowej powlekanej fabrycznie panelowej na rąbek stojący w barwach zbliżonych do dachówki ceramicznej. Konstrukcję dachową należy zamontować do wieńcy za pomocą wcześniej wypuszczonych śrub, oddzielając tym samych konstrukcję od wieńca podwójną warstwą papy. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35o . Obróbki blacharskie z blachy gładkiej powlekanej w kolorze dachu. Rynny i rury spustowe z PCV średnicy Ø125. Przekroje poprzeczne elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem więźby dachowej. Odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo za pomocą rur spustowych na teren działki inwestora w kierunku terenów zielonych, dalej infiltrując w głąb gruntu. Teren inwestycji jest terenem o warstwie przepuszczalnej powodującej wsiąkanie wody, co w zupełności chroni działki sąsiednie od zalania. Ze względu na dużą powierzchnie połaci dachowych i ich długości, należy przewidzieć wentylacje kalenicową w celu odprowadzania pary wodnej powstałej na izolacji paroprzepuszczalnej.  Podbitkę dachowa wykonać z blachy T7 w kolorze dachu. Kolor blachy dachowej wraz z obróbkami należy ustalić z inwestorem. 
 
7.13. Schody wewnętrzne Spocznikowe, schody żelbetonowe betonowane betonem żwirowym C20/25, zbrojone jednokierunkowo dołem i górą prętami ze stali A-III (34GS) zbrojenie jednokierunkowe dołem prętami  #12 mm co 15 cm, górą prętami  #12 mm co 15 cm (zbrojenie dolne i górne naprzemiennie), pręty rozdzielcze #6 mm co 30 cm. Płyta schodów gr. 12 cm. 
 
7.14. Schody zewnętrzne Betonowane z betonu żwirowego C15/20, schody obłożone gresem antypoślizgowym.  
7.15. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne -Pionowa izolacja przeciwwilgociowa ław fundamentowych i podmurówki wykonana                       z dwóch warstw dysperbitu nakładanego na zimno, pozioma z dwóch warstw papy -Izolacja przeciwwilgociowa posadzkowa z warstwy foli budowlanej -Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropianu XPS-30 gr. 10 cm -Izolacja termiczna ścian zewnętrznych ze styropianu EPS-50 gr. 15 cm -Izolacja termiczna na gruncie ze styropianu EPS-200 gr. 10 cm -Izolacja termiczna na stropie nad poddaszem z wełny mineralnej gr. 25 cm  
 
7.16. Stolarka -Okienna wykonana z PCV z profili cztero lub pięciokomorowych z szybą zespoloną                            o współczynniku przenikania ⩽ 1,1 W/(m2 K) zgodnie z warunkiem WT2017 -Drzwi wewnętrzne typowe z płyty lub drewniane, drzwi od łazienki, wc, kuchni z otworami wentylacyjnymi o pow. przekroju nie mniejszej niż 0,016 m2   -Drzwi zewnętrzne odporne na czynniki atmosferyczne o współczynniku przenikania  ⩽ 1,5 W/(m2 K) zgodnie z warunkiem WT2017 Kolor stolarki należy ustalić z inwestorem.       



 

7.17. Wentylacja Wentylacja grawitacyjna - naturalna.   
7.18. Nawietrzak Nawiew do kotłowni wykonać z rur PCV, od strony wlotu powietrza założyć siatki owado-ochronne umożliwiające swobodny przepływ powietrza.   
 
7.19. Tynki  -Tynki wewnętrzne ścian i sufitów gipsowe lub cementowo wapienne gr. ok. 1,5 cm.  -Tynki zewnętrzne, tynk cienko warstwowy mineralny na styropianie w kolorze jasnym.  
7.20. Cokół Cokół wykończony kamieniem elewacyjnym, płytką klinkierową, folią kubełkową lub tynkiem żywicznym wodoodpornym.  
7.21. Posadzki Posadzki cementowe gr. 7 cm zatarte na gładko. Wykończenie podłóg płytkami oraz panelami wg rzutu kondygnacji. Podłoga na gruncie ocieplona styropianem podłogowym EPS-200 gr. 10 cm                                         o współczynniku przenikania ⩽ 0,30 W/(m2 K) zgodnie z warunkiem WT2017.  
7.22. Okładziny Glazura na ścianach w pomieszczeniach sanitariatów na ścianach oraz w pomieszczeniach.   
7.23. Parapety W pomieszczeniach z marmuru lub aglomarmuru. Na zewnątrz z blachy ocynkowanej fabryczne powlekanej w kolorze dachu lub z płytki klinkierowej.  
7.24. Malowanie Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub akrylowo-lateksowymi -zmywalnymi. Zakłada się, iż wszystkie ściany oraz sufity pomalowane będą w kolorze białym. Kolorystyka ścian może być ustalona z inwestorem. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania farb zgodnie z technologią producenta, tzn. stosować odpowiednie podkłady, grunty, ilość warstw itp.  
8. Dostęp osób niepełnosprawnych: Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich będą miały zapewniony dostęp na parter budynku za pośrednictwem projektowanej pochylni przy wejściu głównym do budynku. Komunikacja, drzwi i toaleta umożliwiają użytkowanie przez osoby niepełnosprawne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Ochrona przeciwpożarowa: 
9.01. Parametry budynku. wymiary zewnętrzne   - 14,54 x 26,06 m  powierzchnia zabudowy   - 315,77  m2  powierzchnia użytkowa   - 244,47  m2  wysokość budynku            - 9,81     m  wysokość pomieszczeń   - 3,10    m liczba kondygnacji nadziemnych  - 1 (parter)  
9.02. Odległość od obiektów sąsiadujących Budynek o konstrukcji murowanej, zachowano odległości o których mowa w §271 ust. 1 od budynków sąsiednich. Odległości pomiędzy budynkami i elementami zagospodarowania są zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz. U. 2019 poz. 1065.  
9.03. Klasyfikacja pożarowa. Zgodnie z §209 ust. 2 WT przedmiotowy budynek zalicza się do kategorii ZL II względem bezpieczeństwa pożarowego. Ze względu na wysokość budynek kwalifikuje się do grupy budynków niskich – do 12 m. Przedmiotowy budynek stanowi 1 strefę pożarową.  
9.04. Klasa odporności ogniowej budynku i zastosowanych materiałów. Na podstawie §212 ust. 2 WT dla przedmiotowego budynku przyjęto odporność pożarową klasy ,,B” lecz na postawie §212 ust. 3 WT. zmniejszono jego klasę odporności ogniowej  na ,,C”. Dla budynku wymagana jest klasa odporności ogniowej C według §216 ust. 1 WT Budynek spełnia klasę C odporności pożarowej zaś jego elementy spełniają następujące wymagania w zakresie odporności ogniowej. - główna konstrukcja nośna – R 60 - konstrukcja dachu – R15 - strop – REI 60 - ściana zewnętrzna – EI 30 - ściana wewnętrzna – EI 15 - pokrycie dachu – RE 15 Wszystkie elementy budynku łącznika powinny być nierozprzestrzeniające ognia.  
9.05. Układ funkcjonalny budynku. Główne wejście do budynku zlokalizowane od strony południowo-wschodniej, budynek posiada 2 dodatkowe wejścia od strony frontowej oraz tylnej budynku. Budynek żłobka z jedną salą dla dzieci (łącznie 20 dzieci), przy sali bezpośrednio znajduje się toaleta dla dzieci. Ponadto na parterze zlokalizowano dwie sypialnie, szatnię, gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne, toaleta ogólnodostępna przystosowana dla osób niepełnosprawnych, toaletę dla personelu z przedsionkiem, pomieszczenie porządkowe, kotłownię, zaplecze kuchenne ze zmywalnią oraz klatkę schodową na strych nieużytkowy.        



 

9.06. Charakterystyka zagrożenia pożarowego. Budynek będzie pełnił funkcje związane z oświatą i posiada typowe zagrożenie pożarowe dla budynków użyteczności publicznej. W budynku występować będą materiały palne takie jak meble z drewna i drewnopochodnych materiałów, naturalne i syntetyczne tkaniny, wyroby ze skóry i tworzyw sztucznych. W budynku nie przewiduje się występowania substancji palnych zaliczanych do materiałów niebezpiecznych pożarowo.  
9.07. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Dla budynku stanowiących klasę zagrożenia ludzi ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.  
9.08. Ocena zagrożenia wybuchem. Dla budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń lub stref zagrożonych wybuchem.  
9.09. Konstrukcja budynku. - Ściany nośne zewnętrzne – gr. 24 cm murowane z pustaków betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cienkowarstwowej – spełniają R60 i EI30; - Ściany nośne wewnętrzne – gr. 24 cm murowane z pustaków betonu komórkowego odmiany 500 na zaprawie cienkowarstwowej – spełniają R60 i EI15; - Ściany działowe - gr. 12 cm murowane z pustaków betonu komórkowego odmiany  500 na zaprawie cienkowarstwowej – spełniają EI15; - Strop – gr. 15 cm z betonu C20/25 ocieplonego wełną mineralną niepalną – spełnia REI60; - Konstrukcja dachu – drewniana impregnowana – spełnia R15; - Pokrycie dachu – blacha stalowa – spełnia RE15; Wszystkie elementy budynku łącznika powinny być nierozprzestrzeniające ognia.  
9.10. Wymagania ppoż. dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia. Do wykończenia wnętrz nie wolno używać materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Zastosowane materiały powinny posiadać aktualne atesty w wymaganym zakresie. Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których prowadzone są przewody grzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.  
9.11. Strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe i strefy dymowe. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku niskiego ZL II wynosi według z §227 ust. 1 WT 5000 m2 . Budynek będzie stanowił jedną strefę pożarową nie przekraczającej dopuszczalna wielkość strefy. 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.12. Warunki ewakuacji i oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń. Przedmiotowy budynek spełnia warunki ewakuacji. - z poziomu parteru w przypadku pożaru zakłada się ewakuację do wyjść ewakuacyjnych prowadzonych bezpośrednio na zewnątrz budynku; - z sali zabaw dla dzieci oraz sypialni ewakuacja realizowana będzie bezpośrednio na zewnątrz budynku poprzez drzwi w sali zabaw; - z reszty pomieszczeń ewakuacja realizowana będzie na zewnątrz poprzez drzwi główne; - wysokość dróg ewakuacyjnych wynosi minimum 250 cm; - szerokość dróg ewakuacyjnych wynosi minimum 140 cm; - drzwi ewakuacyjne przy budynku szerokości minimum 120 cm, przy większym skrzydle drzwi minimum 90 cm; - wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz; - drzwi ewakuacyjne na zewnątrz budynku bez klasy odporności ogniowej;  
9.13. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W budynku przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz budynku od strony frontowej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu będzie odcinał dopływ prądu do wszystkich instalacji w budynku z wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia i instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Instalacja i urządzenia elektryczne powinny zapewniać dostarczenie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych i być wykonane w sposób zapewniający ochronę przed porażeniem, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi i powstaniem pożaru. Po wykonaniu instalacje należy poddać badaniom i pomiarom w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego.  
 
9.14. Hydrant wewnętrzny. W przedmiotowym budynku, należy zamontować hydrant wewnętrzny DN25 z wężem półsztywnym, instalację wyposażyć w zawór pierwszeństwa odcinający instalację bytową. 
 
9.15. System sygnalizacji pożaru. W przedmiotowym budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pożaru (SSP).  
9.16. Dźwiękowy system ostrzegawczy. W przedmiotowym budynku nie jest wymagany dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO).  
9.17. Wyposażenie w gaśnice przenośne. W budynku zostanie rozmieszczony sprzęt gaśniczy (gaśnice przenośne, proszkowe typ ABC spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic). Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni stref pożarowych. Przewiduje się 2 szt. gaśnic GP 4 kg ABC. Przy rozmieszczaniu gaśnic na etapie prac wykończeniowych należy zapewnić następujące warunki: - odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30,0 m; - gaśnice należy rozmieścić w miejscach łatwo dostępnych i widocznych; - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości min. 1,0 m - w pobliżu gaśnic należy umieścić ogólną instrukcję na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych; 



 

- miejsca w których został umieszczony podręczny sprzęt gaśniczy w budynku należy oznakować zgodnie z PN-EN-ISO 7010; - sprzęt w miejscu jego umieszczenia nie może być narażony na uszkodzenie mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła.  Szczegółowy wykaz gaśnic należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego, którą należy przygotować przed odbiorem budynku.  Dla budynku należy opracować przed jego oddaniem do użytkowania Instrukcje Bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz. 719). 
 
9.18. Drogi pożarowe. Zaprojektowano połączenie z drogą p.poż. o długości do 30 m.  
9.19. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Wymagana docelowa ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla rozpatrywanego obiektu, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dnia 24.07.2009r. wynosi 10 dm3/s, z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm usytuowanego w wymaganej odległości od budynku. Zaopatrzenie w wodę pożarową do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie za pośrednictwem projektowanego hydrantu zewnętrznego, który będzie zlokalizowany w odległości mniejszej niż 75,0m.   
9.20. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych.  - instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (PWP) umieszczonym na ścianie zewnętrznej od frontu budynku i oznakowanym zgodnie z PN; - instalacja odgromowa zgodnie z PN;  
9.21. Instalacja elektryczna. Instalację elektroenergetyczną zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi Polskich Norm PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacja i urządzenia muszą zapewniać dostarczenie energii elektrycznej o wymaganych parametrach. Stąd też instalacje, należy zaprojektować aby zapewniała pod względem pożarowym bezpieczeństwo użytkowania polegające na zastosowaniu odpowiednich przekrojów przewodów, podziału na wymaganą ilość obwodów i zabezpieczenie bezpiecznikami dobranymi do obciążeń i przekroju przewodu.  W instalacji elektrycznej należy zastosować: - złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych; - oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych; - urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową i ochronę przed powstaniem pożaru, powodujące w warunkach uszkodzenia samoczynne wyłączenie zasilania; - wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych; - zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń; - przeciwpożarowy wyłącznik prądu; 



 

- połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku; - zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów; - przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2; - urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej;  
9.22. Instalacja odgromowa. Obiekt wyposażyć w instalacją odgromową zapewniającą ochronę przed skutkami wyładowań atmosferycznych zaprojektowaną zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-EN 62305-1: 2008 Ochrona odgromowa. Zasady ogólne. PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Złącza kontrolne instalacji umieścić w puszkach na wysokości gruntu w celu możliwości dokonywania stosownych pomiarów rezystancji uziemienia.  
9.23. Instalacje dodatkowe.  - wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia należy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu elementów budynku, a w odniesieniu do wymiarów okiennych i drzwiowych jako wymiary w świetle ościeżnicy. Jako szerokość użytkową schodów (biegów i spoczników) należy rozumieć szerokość w świetle poręczy (pochwytów); szerokość nie może być pomniejszana przez urządzenia, elementy budynku lub wyposażenia wnętrz; - wszystkie elementy budowlane charakteryzujące się nośnością szczelnością i izolacyjnością ogniową (REI) powinny być wykonane, jako rozwiązania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwórcę) lub na podstawie jednostkowego dopuszczenia do stosowania w budownictwie; - zamknięcia otworów charakteryzujące się klasą odporności pożarowej oraz dymoszczelnością powinny być wyposażone w urządzenia powodujące ich samoczynne zamknięcie się w przypadku wystąpienia pożaru;  
10. Opinia geotechniczna: Opinia geotechniczna posadowienia budynku wykonana została w oparciu                                   o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.  Warunki gruntowe zostały określone jako proste. Na terenie projektowanej inwestycji podłoże stanowią grunty stabilne, nośne, jednorodne genetycznie o warstwach równoległych do powierzchni terenu. Poziom wód gruntowych poniżej posadowienia ław fundamentowych. Projektowany budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Grunt  nadaje się do posadowienia projektowanego budynku.        



 

11. Uwagi : 
 Wytyczenie budynku w terenie powinien wykonać uprawniony geodeta. 
 Zapewnić odbiór zakrytych elementów przez upoważnioną osobę. 
 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać odpowiednim normom posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie; 
 Materiały wykorzystane do wykończenia budowlanego powinny zapewniać łatwe utrzymanie nowo powstałych pomieszczeń na wymaganym poziomie czystości i higieny; 
 W razie konieczności niwelacji lub zmiany ukształtowania terenu działki, prace należy wykonać w sposób nie zmieniający warunków gruntowo-wodnych, w szczególności tak aby nie zalewały działek sąsiednich; 
 Roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe a także powinny być zgodne z warunkami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami . 
 Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonych na początku niniejszego projektu.    

Architektura: 
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PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA 
dla budynku żłobek nr  

 
 
 

 
 
 
 
Budynek oceniany: 
Nazwa obiektu Budynek Żłobka Zdjęcie budynku 

Adres obiektu 28-210 Bogoria ul. Południowa   

 

Całość/ część budynku Całość  

Nazwa inwestora Gmina Bogoria 

Adres inwestora ul. Opatowska  

Kod, miejscowość 28-210, Bogoria 

Powierzchnia użytkowa o 
regulowanej temp. (Af, m2) 244,47 

Powierzchnia zabudowy (Ag, 
m2) 315,77 

Powierzchnia netto (Pn, m2) 540,19 

Powierzchnia użytkowa (Pu, m2) 244,47 

Powierzchnia ruchu (Pr, m2) 244,47 

Powierzchnia usługowa (Pg, m2) 244,47 

Kubatura budynku (V, m3) 2236,69 

 
 
 
 
 Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczątka Podpis Data 

Projektant: Grzegorz Makowski   30.11.2012 

Sprawdzajacy: Jan Krawczyk   04.01.1976 
Bogoria, 20.01.2020
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Spis treści: 

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 

2)  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

3)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 

4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

5)  Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 

6)  Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

7)  Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 

8)  Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 

9)  Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2018 

10)  Bilans mocy 
 
 
Podstawa prawna: 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 października 2018 r. poz. 1935) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2017 
r. poz. 2285)
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1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 
I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2018 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ zew 0,20 0,20 Tak 

2 Ściana zewnętrzna SZ wew 0,20 0,20 Tak 

 

II. Przegrody strop zewnętrzny 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2018 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Strop zewnętrzny STZ 1 0,14 0,15 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2018 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2018 
[W/m2•K] 

Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,00 1,30 Tak 

 
 

Parametry przegród przezroczystych 
 
V. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT2018 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2018  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie 
dotyczy 
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2) Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 
 
 
 
2.1.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród zewnętrznych 
 
 
 
 
 
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ zew, SZ wew, STZ 1 

 

 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,720 

2 Luty 0,725 

3 Marzec 0,642 

4 Kwiecień 0,490 

5 Maj -0,160 

6 Czerwiec -0,516 

7 Lipiec -1,275 

8 Sierpień -1,464 

9 Wrzesień 0,143 

10 Październik 0,503 

11 Listopad 0,654 

12 Grudzień 0,709 
 
Miesiąc krytyczny: Luty 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,72 
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2.1.2 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród stykających się z 
gruntem 
 
 
 
 
 
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: PG 1 

 
 Miesiąc fRsi,min 

1 Styczeń 0,852 

2 Luty 0,852 

3 Marzec 0,852 

4 Kwiecień 0,852 

5 Maj 0,852 

6 Czerwiec 0,852 

7 Lipiec 0,852 

8 Sierpień 0,852 

9 Wrzesień 0,852 

10 Październik 0,852 

11 Listopad 0,852 

12 Grudzień 0,852 
 
Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, 
Listopad, Grudzień 

 
Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,85 
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2.2 Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej przegrody 
wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania ciepła elementu U oraz 
oporu przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 
 
 
 

 Nazwa przegrody Symbol U [W/(m 2•K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,25 0,967 0,967 > 0,852 Spełniony 

2 Ściana zewnętrzna SZ zew 0,20 0,974 0,974 > 0,725 Spełniony 

3 Ściana zewnętrzna SZ wew 0,20 0,974 0,974 > 0,725 Spełniony 

4 Strop zewnętrzny STZ 1 0,14 0,983 0,983 > 0,725 Spełniony 
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy 
 
 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 

Temperatura wewnętrzna strefy i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze Af 244,5 m2 

Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami  wewnętrznymi qint 12,0 W/m2 

Pojemność cieplna budynku Cm 40337550 J/K 

Stała czasowa budynku  50,4 h 

Udział granicznych potrzeb ciepła H,lim 1,2 - 

- aH 4,4 - 

Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Średnia temperatura 
zewnętrzna e, oC -1,1 -1,5 3,5 8,4 14,9 16,1 17,4 17,6 13,1 8,1 2,9 -0,3 

Liczba godzin w miesiącu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie 
QH,tr=10-3•Htr•(i-e)•tm kWh/m-c 

1855 1707 1450 987 448 332 229 211 587 1046 1455 1784 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi 
QH,zy=10-3•Hzy•(i-i,yz)•tm 
kWh/m-c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesięczna strata ciepła przez 
przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy 
kWh/m-c 

1855 1707 1450 987 448 332 229 211 587 1046 1455 1784 

Miesięczne zyski ciepła od 
nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c 752 825 1342 1893 2429 2472 2558 2345 1658 1055 674 538 

Miesięczne wewnętrzne zyski 
ciepła Qint=qint•10-3•Af•tm 
kWh/m-c 

2183 1971 2183 2112 2183 2112 2183 2183 2112 2183 2112 2183 

Miesięczne zyski ciepła 
QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c 2935 2796 3525 4006 4612 4584 4741 4527 3770 3238 2786 2721 

H=QH,gn/QH,ht 0,91 0,96 1,37 2,29 5,79 7,78 11,68 12,08 3,62 1,74 1,07 0,84 

H,1 0,88 0,94 1,17 1,83 4,04 0,00 0,00 0,00 2,68 1,41 0,96 0,88 

H,2 0,94 1,17 1,83 4,04 6,79 0,00 0,00 0,00 7,85 2,68 1,41 0,96 

fH,m 1,00 1,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 1,00 

Współczynnik wykorzystania 0,85 0,83 0,67 0,43 0,17 0,13 0,09 0,08 0,28 0,55 0,78 0,88 
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zysków ciepła, H,gn 

Miesięczne zapotrzebowanie 
na energię QH,nd,n=QH,ht - 
H,gn•QH,gn kWh/m-c 

778,5
5 

637,7
7 

255,7
1 33,53 0,40 0,09 0,01 0,01 3,51 89,50 466,5

3 
904,5

5 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej przez wentylację w 
miesiącu Qv,e=10-3•Hve•(i-e)•tM 
kWh/m-c 

1637 1506 1280 871 396 293 202 186 518 923 1284 1575 

Całkowita ilość ciepła 
przenoszonego ze strefy 
ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr 
+ Qv,e kWh/m-c 

3491 3213 2730 1858 844 625 430 397 1105 1969 2738 3359 

Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=(QH,nd,n), kWh/rok 3170,1 
 

Żłobek 

Zestawienie stref 

Numer 
strefy 

Nazwa strefy Af V i 
Zapotrzebowanie na ciepło 
QH,nd 

- m2 m3 oC kWh/rok 

1 Strefa O1 244,47 757,86 20,0 3170,14 

Całkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd [kWh/rok] 3170,14 
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd 

 
 
 

Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej 

Żłobek 

Ciepło właściwe wody, cw 4,19 kJ/(kg•K) 

Gęstość wody, ρW 1000 kg/m3 

Temperatura ciepłej wody, θW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, θO 10 oC 

Współczynnik korekcyjny, kR 0,55 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af 244,47 m 2 

Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW 0,80 dm3/(m2•dzień) 

Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd 2056,34 kWh/rok 
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5) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
 
 
 
Żłobek 
Nazwa źródła Nowe źródło ogrzewania 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100 % 

Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WH 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QH,nd 3170,14 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy 
nominalnej do 50kW 

Sprawność wytwarzania H,g 0,91 - 

Wybrany wariant regulacji 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji automatycznej 
miejscowej 

Sprawność regulacji H,e 0,82 - 

Wybrany wariant przesyłu 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni 
ogrzewanej 

Sprawność przesyłu H,d 0,96 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o 
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej 

Sprawność akumulacji H,s 0,93 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika H,tot 0,67 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% 418,04 kWh/rok 
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6) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 
 
 
 
Żłobek 
Nazwa źródła Nowe źródło ciepłej wody 

Nr źródła 1 - 

Udział procentowy 100,00 % 

Rodzaj nośnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny 

Współczynnik WW 1,10 - 

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa QW,nd 2056,34 kWh/rok 

Wybrany wariant wytwarzania Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub 
olejem opałowym lekkim, o mocy do 50 kW 

Sprawność wytwarzania W,g 0,85 - 

Wybrany wariant przesyłu Miejscowe podgrzewanie wody, system bez 
obiegów cyrkulacyjnych 

Rodzaj przesyłu ciepłej wody Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach 
poboru 

Sprawność przesyłu W,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany 
po 2005 r. 

Sprawność akumulacji W,s 0,85 - 

Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika W,tot 0,72 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok 
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7) Tabela zbiorcza sprawności systemu oświetlenia 
 
 
 
Żłobek 
Nazwa źródła Nowe źródło światła 

Nr źródła 1 - 

Rodzaj nośnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Współczynnik WL 3,00  

Współczynnik Wel 3,00 - 

Energia użytkowa El,i% 960,00 kWh/rok 

Powierzchnia użytkowa grupy pomieszczeń Af 244,47 m2 

Czas użytkowania oświetlenia dzień tD 1800,00 h/rok 

Czas użytkowania oświetlenia noc tN 200,00 h/rok 

Rodzaj regulacji Ręczny łącznik włączenie/wyłączenie 

Wpływ światła dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Ręczna 

Wpływ nieobecności pracowników FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oświetlenia na 
wymaganym poziomie Nie 

Współczynnik obciążenia natężenia oświetlenia FC 1,00 - 

Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok 
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8) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej 
 
 
 
Żłobek 

Ogrzewanie  i wentylacja 

Nr źródła Nazwa źródła QU,H QK,H QP,H 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ogrzewania 3170,14 4758,49 6488,47 

Suma 3170,14 4758,49 6488,47 

 

Przygotowanie ciepłej wody 

Nr źródła Nazwa źródła QU,W QK,W QP,W 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło ciepłej wody 2056,34 2846,15 3130,76 

Suma 2056,34 2846,15 3130,76 

 

Oświetlenie wbudowane 

Nr źródła Nazwa źródła QU,L QK,L QP,L 

  kWh/rok kWh/rok kWh/rok 

1 Nowe źródło światła - 960,00 2880,00 

Suma - 960,00 2880,00 

 

Zestawienie energii użytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / Af 21,38 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii końcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / Af 36,74 kWh/(m2•rok) 

Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W+QP,L 12499,23 kWh/rok 

Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af 

51,13 kWh/(m2•rok) 
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Budynek referencyjny wg WT2018 
Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku Af 244,47 m 2 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej 

EPH+W 45,00 kWh/(m 2•rok) 

Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby 
oświetlenia Δ EPL 25,00 kWh/(m 2•rok) 

Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, 
przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia 

EPmax 70,00 kWh/(m 2•rok) 

 
Sprawdzenie warunku na EP 
EP kWh/(m2•rok)  EPmax kWh/(m 2•rok) Uwagi 

51,13 < 70,00 Warunek spełniony 
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9) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2018 
 
 
 

 
 
Nazwa Spełniony Niespełniony Uwagi 

Warunek izolacyjności cieplnej przegród Tak   

Warunek EP < EPmax Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak   
 
10) Bilans mocy 
 
 

Lp. System 
Zapotrzebowanie na 
energię pomocniczą 

końcową Epom [kWh/rok] 
Uwagi 

1 Ogrzewanie 418,04  
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1. Dane budynku 
 
1.1. Dane adresowe: 
Nazwa budynku: żłobek 

Adres budynku: Bogoria, ul. Południowa   

Nazwa inwestora: Gmina Bogoria 

Adres inwestora: Bogoria, ul. Opatowska 13 
 
1.2. Dane geometryczne: 
Przeznaczenie budynku: Użyteczności publicznej 

Strefa klimatyczna: III 

Stacja meteorologiczna: Sandomierz 

Powierzchnia zabudowy Az=315,77 m2 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=244,47 m2 

Powierzchnia netto A=540,19 m2 

Kubatura po obrysie zewnętrznym Ve=2236,69 m3 

Kubatura ogrzewana budynku V=757,86 m3 

Liczba kondygnacji: 1 
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 
 
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu ogrzewania i 
wentylacji 
 
2.1.1. System projektowany 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 3170,1 
 
2.1.2. System alternatywny 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QH,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel 
kamienny 115,2 3170,1 

 
2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową dla systemu przygotowania 
ciepłej wody 
 
2.2.1. System projektowany 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny 100,0 2056,3 
 
2.2.2. System alternatywny 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QW,nd [kWh/rok] 

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel 
kamienny 100,0 2056,3 

 
2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię końcową dla systemu oświetlenia 
wbudowanego 
 
2.3.1. System projektowany 
 
Lp. Rodzaj paliwa Udział % QL,nd [kWh/rok] 

1 Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia 
elektryczna 100,0 960,0 

 
3. Dostępne nośniki energii 
biomasa, wegiel kamienny, olej opałowy, energia, gaz ziemny 
4. Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 
wod. kan. gaz. enn 
5. Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej 
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Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany 

1 Opis ogólny Budynek żłobka 

2 System ogrzewania Tak, kocioł gazowy 

3 System wentylacji TAK; wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza 
Vve1=201,08 m3/h, Vve2=111,71 m3/h. 

4 System ciepłej wody Tak, kocioł gazowy 

5 System oświetlenia wbudowanego Tak 
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6. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji 
 
6.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 100,0 0,67 9,97 kWh/m3 4758,5 477,3 m3/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna - - 1,00 kWh/kWh 418,0 418,0 kWh/rok 

 
6.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% H,tot Hu Jedn. QK,H [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel kamienny 115,2 1,00 7,70 kWh/kg 3170,1 411,7 kg/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna - - 1,00 kWh/kWh 418,0 418,0 kWh/rok 

 
6.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
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Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu ogrzewania i wentylacji 
 
7. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody 
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7.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz ziemny 100,0 0,72 9,97 kWh/m3 2846,1 285,5 m3/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna - - 1,00 kWh/kWh 0,0 0,0 kWh/rok 

 
7.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% W,tot Hu Jedn. QK,W [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B Jedn. 

Miejscowe wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel kamienny 100,0 1,00 7,70 kWh/kg 2056,3 267,1 kg/rok 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna - - 1,00 kWh/kWh 2056,3 2056,3 kWh/rok 

 
7.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
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Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu przygotowania ciepłej wody 
 
8. Charakterystyka źródeł oświetlenia systemu oświetlenia wbudowanego 
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8.1. Budynek projektowany 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% L,tot Hu Jedn. QK,L [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 960,0 960,0 kWh/rok 

 
8.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

Rodzaj paliwa Udział 
% L,tot Hu Jedn. QK,L [kWh/rok] Zużycie paliwa 

B Jedn. 

Sieć elektroenergetyczna 
systemowa - Energia elektryczna 100,0 1,00 1,00 kWh/kWh 960,0 960,0 kWh/rok 

 
8.3. Porównanie zużycia nośników energii dla budynku projektowanego i źródła alternatywnego 
 

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla systemu oświetlenia wbudowanego 
 
9. Wykresy porównawcze zużycia nośników energii 
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Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku projektowanym 
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Wykres zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku ze źródłami alternatywnymi 



Projekt:  
Licencja dla: Mirosław Szafrański Usługi Remontowo-Budowlane MBUD [L01] 

13

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, 
www.arcadiasoft.pl

 
Wykres porównawczy zużycia nośników energii dla wszystkich systemów w budynku 
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10. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii 
Informacje uzupełniające... 
 
10.1. Budynek projektowany 
 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz 
ziemny 

kg/1,0E6•
m3 0,000120 1280,000

000 
360,0000

00 
1964000,
000000 

15,00000
0 0,000000 0,000000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciepłej wody 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Gaz 
ziemny 

kg/1,0E6•
m3 0,000120 1280,000

000 
360,0000

00 
1964000,
000000 

15,00000
0 0,000000 0,000000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System oświetlenia wbudowanego 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

 
10.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

System ogrzewania i wentylacji 

Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel 
kamienny 

kg/Mg 19,20000
0 1,000000 45,00000

0 
2000,000

000 
10,50000

0 0,350000 0,014000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 

System przygotowania ciepłej wody 
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Rodzaj paliwa Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

Miejscowe 
wytwarzanie energii w 
budynku - Węgiel 
kamienny 

kg/Mg 19,20000
0 1,000000 45,00000

0 
2000,000

000 
10,50000

0 0,350000 0,014000 

Sieć 
elektroenergetyczna 
systemowa - Energia 
elektryczna 

kg/kWh 0,009100 0,002300 0,000690 0,812000 0,001500 0,000003 0,000000 
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11. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku 
 
11.1. Budynek projektowany 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji kg/rok 3,8042 1,5724 0,4603 1276,830

7 0,6342 0,0011 0,0000 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 0,0000 0,3654 0,1028 560,6652 0,0043 0,0000 0,0000 

System oświetlenia 
wbudowanego kg/rok 8,7360 2,2080 0,6624 779,5200 1,4400 0,0026 0,0001 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 12,5402 4,1458 1,2254 2617,015
9 2,0785 0,0037 0,0001 

 
11.2. Budynek z alternatywnymi źródłami 
 

System Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

System ogrzewania i 
wentylacji kg/rok 11,7090 1,3732 18,8152 1162,864

4 4,9500 0,1452 0,0058 

System 
przygotowania ciepłej 
wody 

kg/rok 23,8402 4,9966 13,4365 2203,863
5 5,8886 0,0990 0,0038 

 

Całkowita emisja w 
budynku 

Jedn. SO2 NOX CO CO2 PYŁ SADZA B-a-P 

kg/rok 35,5492 6,3698 32,2517 3366,727
9 10,8386 0,2442 0,0096 
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12. Bezpośredni efekt ekologiczny 
 
12.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Budynek z 
alternatywnymi 

źródłami [kg/rok] 
Efekt 

ekologiczny[kg/rok] Redukcja emisji [%] 

SO2 12,540198 35,549166 -23,008968 -183,48 

NOX 4,145823 6,369849 -2,224026 -53,64 

CO 1,225441 32,251694 -31,026254 -2531,84 

CO2 2617,015929 3366,727944 -749,712015 -28,65 

PYŁ 2,078507 10,838597 -8,760090 -421,46 

SADZA 0,003721 0,244248 -0,240527 -6464,54 

B-a-P 0,000074 0,009636 -0,009562 -12849,53 
 
12.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego 
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13. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię 
 
13.1. Obliczenia współczynników toksyczności 
 
Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie 
Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w 
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16). 
KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00 
KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 
KCO = eSO2/et = brak wymagań 
KCO2 = eSO2/et = brak wymagań 
KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50 
KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50 
KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00 
 
13.2. Tabela emisji równoważnej 
 

Emitowane 
zanieczyszczenie 

Współczynnik 
toksyczności 

K 

Emisja - 
Budynek 

projektowany 
[kg/rok] 

Emisja - 
Budynek z 

alternatywnymi 
źródłami [kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek 
projektowany 

[kg/rok] 

Emisja 
równoważna - 

Budynek z 
alternatywnymi 

źródłami [kg/rok] 

SO2 1,00 12,540198 35,549166 12,540198 35,549166 

NOX 0,50 4,145823 6,369849 2,072911 3,184924 

PYŁ 0,50 2,078507 10,838597 1,039253 5,419298 

SADZA 2,50 0,003721 0,244248 0,009302 0,610620 

B-a-P 20000,00 0,000074 0,009636 1,488287 192,726187 

Łączna emisja równoważna 17,149952 237,490196 
 
13.3. Wykres emisji równoważnej 
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13.4. Wybór systemu 
 
Na podstawie powyższej analizy środowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany. 
Efekt środowiskowy wyrażony w emisji równoważnej jest o 1284,8% ( 220,34 kg/rok)  
korzystniejszym niż wariant alternatywny. 
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Opis Techniczny: 
 
1.1Podstawa opracowania: 
Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora. 

 
1.2.Zakres opracowania: 
Opracowanie dotyczy budowy wewnętrznych instalacji gazowej, wod-kan., c.o. z przyłączem 
zalicznikowym gazu, wodociągowym, kanalizacyjnym w projektowanym budynku żłobka na 
działkach ew. nr 639, 85 położonych w msc. Bogoria. 
 
1.3.Materiały wyjściowe i związane: 

- projekt architektoniczno-budowlany. 
- geodezyjny podkład sytuacyjno- wysokościowy 
- obowiązujące normatywy i wytyczne projektowania. 
 

1.4.Układ opracowania: 
- część opisowa 
- część rysunkowa 

 
2.1. Przyłącze wody: 
Zgodnie z wydaną informacją techniczną doprowadzenie wody do projektowanego budynku 
żłobka zaprojektowano w oparciu o istniejącą sieć wodociągową Ø110 mm zlokalizowaną na 
działce ew. nr 85. Projektuje się wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE90x8,2 mm, która 
zasilać będzie projektowany hydrant DN80 oraz projektowany budynek żłobka w wodę bytową.   
Budynek zaopatrywany będzie w wodę poprzez projektowane przyłącze wodociągowe PE100 
SDR11 dn40x3,5mm. Przyłącz wodociągowy zostanie zakończony zestawem wodomierzowym 
zlokalizowanym w pomieszczeniu socjalnym. 
Długość przyłącza wody wynosi 35,70 m, a jego trasa została pokazana w części rysunkowej 
opracowania. Projektowany przyłącz wodociągowy należy prowadzić na głębokości min. 1,50m.  
Wykopy dla wykonania przyłącza wody powinny być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W wykopie min. 30 cm nad wierzchem rurociągu winna być 
rozciągnięta taśma znacznikowa w kolorze biało – niebieskim wraz z wkładką aluminiową. 
Przed wykonaniem przyłącza wodociągowego należy zweryfikować materiał przewodowy 
wodociągu źródłowego.  
 

2.1.1. Obliczenie instalacji wodociągowej 
Zapotrzebowanie wody do celów sanitarnych 
W budynku żłobka będzie przebywało: 
- 20 dzieci 
- 5 osób z personelu 
Jako normę przyjęto 20 [dm3/dziecko·dobę] i 10 [dm3/dziecko·dobę] 
 
Zapotrzebowanie dobowe: 
- Qd=450 [dm3/dziecko·dobę] 
− przyjęto współczynnik nierównomierności godzinowej Nd = 1,7 

Qh = 450 x 1,7/ 12 = 63,8 [dm3/h] 
 
 
 



 

Tabelaryczne zestawienie punktów czerpalnych i normatywnych wypływów wody 
 

Lp. Przybór sanitarny Ilość 
sztuk 

Normatywny 
wypływ wody 
(qn) [dm3/s] 

Σ qn 
[ dm3/s] 

1 Bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,28 
2 Bateria umywalkowa 7 0,07 0,49 
3 Bateria natryskowa 1 0,15 0,15 
4 Płuczka zbiornikowa do WC 5 0,13 0,65 
5 Zmywarka 1 0,15 0,15 
   Σ qn 1,72 

 
2.1.2.  Wyznaczenie przepływu obliczeniowego 
- Σqn < 20 [ dm3/s] 

q = 0,682 ·(Σqn)0,45 – 0,14     [dm3/s] 
q = 0,682· (1,72)0,45 – 0,14 = 0,7305 dm3/s = 2,63 m3/h 

gdzie: 
q – przepływ obliczeniowy  
qn – normatywny wypływ z punktów czerpalnych 
 
Dla danego przepływu obliczeniowego dobrano średnice DN40. 
 
2.1.3. Ustalenie umownego przepływu obliczeniowego dla wodomierza 
qw=2·q  [dm3/s] 
qw=2·0,7305=1,461 dm3/s=5,26 m3/h 
gdzie: 
qw – umowny przepływ obliczeniowy dla wodomierza 
qn – przepływ obliczeniowy 
 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej DN = 25 [mm] i maksymalnym 
strumieniu objętości qmax = 6,3 [m3/h] podanym przez producenta wodomierza. 
 
2.1.4. Instalacja c.w.u. 
Zapotrzebowanie na c.w.u. obliczono na podstawie ilości oraz zainstalowanych w budynku 
przyborów: 
- Qd=450 [dm3/dziecko·dobę] 
                                                       Qhs=450/10 = 45 [dm3/h] 
Maksymalny dobowy pobór c.w.u. 

Qhmax= Qhs · Nh 
Nh = 9,32 · U-0,244 

Qhmax= 45 · 4,47 = 201,15 [dm3/h] 
 

C.w.u. będzie przygotowywana w zasobniku 250l zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 Zewnętrzny hydrant ppoż. i sieć wodociągowa 
Zaprojektowano zewnętrzny hydrant ppoż. HP80, nadziemny z zaworem odcinającym. Hydrant 
należy montować na łukach kołnierzowych 90st. ze stopką.  
Wydajność jednego hydrantu DN80 Q=10 [l/s] przy pmin=0,2 MPa  
Źródłem wody dla celów ppoż. będzie miejska sieć wodociągowa.  
Projektuję się wykonanie odcinka sieci wodociągowej PE100 SDR11 dn90x8,2mm o długości 
5,30 m. Włączenie sieci zaprojektowano za pomocą trójnika kołnierzowego DN110/90. Za 
trójnikiem należy zainstalować zasuwę odcinającą DN80 z teleskopowym przedłużeniem 
wrzeciona i zwieńczoną skrzynką żeliwną do zasuw. Następnie należy zamontować trójnik 
DN80/80 do połączenia hydrantu i przyłącza do budynku żłobka.  
 
2.3.Instalacja wody: 
Woda do celów socjalno bytowych doprowadzona będzie poprzez projektowane przyłącze wody.  
Przyłącze zakończone w pomieszczeniu socjalnym wodomierzem skrzydełkowym fi 25 z dwoma 
zaworami kulowymi przed i za wodomierzem oraz zaworem atyskażeniowym zabezpieczającym 
przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana centralnie w piecu na gaz z zasobnikiem usytuowanym 
w kotłowni. Instalację wykonać z rur polipropylenowych łączonych poprzez klejenie lub 
zgrzewanie. Alternatywnie z rur stalowych ze szwem. Przewody układać w warstwie izolacyjnej 
podłogi z izolacją wody ciepłej kształtkami z pianki poliuretanowej ,a doprowadzenie do 
przyborów podtynkowo z izolacją wody ciepłej kształtkami z pianki poliuretanowej. Po 
zamontowaniu przyłącze poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 Mpa. Po zakończeniu i 
pozytywnych wynikach prób szczelności należy dokonać jego płukania czystą woda. Przewody 
wodociągowe należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu lub wapnia 
chlorowanego. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po usunięciu wody zawierającej 
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. Całość prac wykonać zgodnie z normą 
PN-81/B-10725. 
 
2.4 Przyłącze kanalizacji. 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych dla niniejszej inwestycji przewiduje się w oparciu o 
nowoprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Łączna długość przyłącza wynosi 26,4m i wykonane jest z rur 
kanalizacyjnych PCV Ø160 układanych zgodnie z rysunkiem. Ścieki sanitarne zostaną 
odprowadzone grawitacyjnie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 253,87/251,87 
(głębokość studni wynosi 2,0 m) zabudowanej na kolektorze kanalizacji sanitarnej o średnicy 
200 mm zlokalizowanej na działce inwestora. Włączenie do studni należy wykonać in-situ. Trasa 
przyłącza kanalizacji sanitarnej wg części rysunkowej opracowania.  
 
2.4.1 Bilans ścieków sanitarnych 
Obliczenia ilości ścieków wykonano zgodnie z PN-EN 12056-2 „Instalacje kanalizacyjne - 
wymagania w projektowaniu” wg wzoru na przepływ obliczeniowy w instalacji kanalizacji 
bytowo-gospodarczej:  

qs = K * (ΣDU)1/2 
gdzie: 
K – odpływ charakterystyczny [dm3/s], zależny od przeznaczenia budynku; 
Założono odpływ charakterystyczny K= 0,5 [dm3/s] 
DU – odpływ jednostkowy, zależny od rodzaju przyboru sanitarnego, 
  
 
 
 



 

Przybory                   DU Ilość ΣDU     
Umywalka                    0,5 7 3,5     
Miska ustępowa        2,5 5 12,5     
Zlewozmywak           1 4 4         
Prysznic                       1 1 1 
Zmywarka                       1 1 1 
Wpust podłogowy        1,5 6 9         
Suma                                                            31,00   
 
Suma odpływów z instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku wynosi: 

qs = K * (ΣDU)1/2 
qs = 0,5 * (31,0)1/2 = 2,78 dm3/s 
 
Projektuje się przyłącze z PVC o średnicy DN 160. 
 
Ścieki wprowadzane do przyłącza kanalizacji sanitarnej nie będą przekraczać dopuszczalnych 
wartości wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). 
 
2.4.2  Rury kanalizacyjne 
Rury PVC klasa N(SN=8kN/m2) z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem 
gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. Rury PVC zostały 
zastosowane ze względu na dużą odporność powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej na 
agresywne działanie ścieków i wód gruntowych. 
Wszystkie rury, uszczelki i uzbrojenie kanału powinny posiadać atesty techniczne i sanitarne.  
 
2.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej: 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych dla niniejszej inwestycji przewiduje się w oparciu o 
projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej tworzą m.in. podejścia kanalizacyjne oraz poziome 
przewody odpływowe. Podejścia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PCV o średnicy 40-50 mm  
(podłączenie umywalek, zlewozmywaków, prysznicy, wanien, odpływ z pralki), podejścia do 
misek ustępowych zaprojektowano z rur o średnicy 110 mm, łączonych za pomocą kielicha z 
uszczelką gumową. Odpływ z każdego przyboru sanitarnego należy zaopatrzyć w zamknięcie 
wodne-syfon, zabezpieczające przed przedostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji 
zewnętrznej do pomieszczeń.  Poziome przewody odpływowe zaprojektowano z rur PCV-U o 
średnicy 160mm. 
Piony zaprojektowano z rur PCV o średnicy 110 mm, poprowadzonych z zastosowaniem 
odsadzek oraz pion o średnicy 50 mm poprowadzony pionowo. Piony kanalizacyjne zaopatrzone 
w rurę wywiewną,  zamontowaną na wysokości 1,0 m nad połać dachową, o średnicy 160 mm. 
Połączenie pionu z atmosferą ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji 
instalacji kanalizacyjnej. Przewody spustowe oraz podejście kanalizacyjne należy zamocować do 
ścian budynku za pomocą uchwytów montowanych pod kielichem rury. Instalację kanalizacji 
sanitarnej zaprojektowano z rur PVC (piony, podejścia do przyborów) oraz z rur PVC-U (ciągi 
biegnące pod posadzką). Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 
wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne 
przemieszczanie się przewodu. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub 



 

elastycznym, nie powodującym uszkodzenia przewodu. Sposób i miejsce prowadzenia instalacji 
zostało pokazane na załączonych rzutach. 
Płukanie instalacji i badanie szczelności 
Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej należy poddać ją próbie szczelności. Przewody 
poziome oraz piony podlegają sprawdzeniu na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody. Szczelność poziomych przewodów odpływowych sprawdzić natomiast po napełnieniu 
ich wodą do poziomu powyżej kolan łączących pion z poziomem. Wynik tego badania należy 
uznać za pozytywny, jeżeli poziom wody w badanych poziomych przewodach odpływowych nie 
obniży się w czasie 30 minut trwania próby. 
 
2.6.Instalacja centralnego ogrzewania: 
Jako źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny na gaz o mocy 32 kW usytuowany w kotłowni, 
współpracujący z zasobnikowym podgrzewaczem wody o poj. 250l. Na przewodzie zasilającym 
przy kotle zamontować pompę cyrkulacyjną. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 
80/60 stopni Celsjusza. Przewody rozprowadzające prowadzić w warstwie izolacyjnej podłogi w 
otulinach. Do rozprowadzenia czynnika grzewczego zastosować rury miedziane na odcinku 1,5m 
od kotła dalej z rur polipropylenowych łączonych poprzez klejenie lub zgrzewanie. Rury ułożyć 
w warstwie izolacji termicznej podłogi, natomiast podejścia do zaworów należy prowadzić 
pionowo przy ścianie.  
Rury należy izolować pianka poliuretanową w płaszczu zabezpieczającym przed działaniem 
materiałów budowlanych. Elementami grzewczymi będą grzejniki stalowe płytowe. Do regulacji 
temperatury poszczególnych pomieszczeń zastosować głowice termostatyczne firmy DANFOSS 
z głowicami termostatycznymi zamontowanych na gałązkach zasilających grzejników. Regulację 
hydrauliczną instalacji należy przeprowadzić przez wstępne nastawy zaworów termostatycznych. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić na ciśnienie 1,0 Mpa po dokładnym przepłukaniu 
instalacji.  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 
lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub 
klub dziecięcy mówi, że w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach 
centralnego ogrzewania muszą być umieszczone osłony, które ochronią przed bezpośrednim 
kontaktem z elementem grzejnym. Należy na każdym grzejniku zainstalować w/w osłony.  
  
3.1. Instalacja gazu: 
Projektuje się zalicznikową instalację gazową od skrzynki gazowej umieszczonej w linii 
ogrodzenia. Przyłącze gazowe od istniejącego gazociągu do skrzynki gazowej wykonane 
zostanie według odrębnego opracowania. Projektowaną zalicznikową instalację gazową należy 
wykonać z rur polietylenowych Dn25mm. Długość zalicznikowej instalacji gazowej wynosi 
41,00m. Gazociąg będzie prowadził gaz ziemny wysokometanowy, symbol E, wg. PN-C-
04750:2011. 
Rury należy ułożyć na głębokości 0,8-1,1 m licząc 10 cm na podsypkę piaskową, ze spadkiem  w 
kierunku odbiorcy. Użyte rury stalowe (wg. norm PN-EN 10208 - 1:2000 ,,Rury stalowe 
przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A" powinny posiadać powłokę 
izolacyjną zewnętrzną, fabryczną PE lub powinny być izolowane taśmami izolacyjnymi PE o 
odporności na przebicie prądem o napięciu 25 kV. 
Rury przewodowe polietylenowe Dn25 szeregu SDR11 (wg. norm PGNiG ZN-G-3150 
,,Gazociągi - rury polietylenowe - wymagania i badania") zgrzewane za pomocą, kształtek 
elektrooporowych powinny być znaczone żółtą taśmą znacznikową (25 cm nad gazociągiem), a 
wzdłuż dolnej krawędzi dopływu należy ułożyć drut identyfikacyjny Cu 1,5 mm w izolacji DY. 

 
 
 



 

3.2.Roboty ziemne  
- Wytrasowanie przebiegu dopływu wg. projektu budowlanego 
- Wykonanie wykopów o wymiarach 50 cm i głębokości 0,8-1,1 m. 
-Wykonanie zagęszczonej podsypki piaskowej lub przesianym gruntem rodzimym o grub.10cm. 
- Montaż dopływu gazowego zalicznikowego, odbiór techniczny inwentaryzacja geodezyjna. 
- Wykonanie nadsypki piaskowej o grubości 10 cm. 
- Oznakowanie dopływu taśmą znacznikową. 
- Zasypanie całości wykopu gruntem rodzimym z jego zagęszczeniem aż do poziomu terenu. 

 
3.3. Roboty montażowe na zalicznikowym dopływie gazowym. 
- Ułożenie rur polietylenowych Dn 25PE 
- W od1egłości 0,5 m od budynku montaż przejęcia PE/stal 25/20. 
- Ułożenie przyłącza z rury stalowej spawalnej bez szwu izolowanej powłoką, poliety1enową. 

  - Wyprowadzenie rury stalowej do szafki wnękowej i zabezpieczenie końcówki zaworem 
kulowym DN 25 mm 
- Wykonanie próby ciśnieniowej na ciśnienie 2,4 MPa zgodnie z normą, PN-92/M34503. 
,,Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów." przy udziale Dostawcy Gazu. 
Kontroli podlega również jakość użytych materiałów i jakość wykonania przyłącza. 

 
3.4. Punkt redukcyjno - pomiarowy. 
Punkt redukcyjno - pomiarowy składa się z kurka sferycznego gwintowanego DN 15 mm typu 
GAZOMET-RAWICZ (tzw. zawór ogniowy), reduktora ciśnienia R10 i gazomierza G4 
połączonych z instalacją na sztywno kształtkami DN 25 mm łączonymi ,,na zawias". Całość 
zaprojektowana jest w szafce w linii ogrodzenia o wymiarach 600x600x250 mm, zlokalizowanej 
w od1egłości minimum 0,5 m od okien i drzwi, oraz na wysokości minimum 0,5 m od 
powierzchni terenu. 
 
3.5. Wewnętrzna instalacja gazowa. 
Wewnętrzna instalacja gazowa składa się z przewodów rurowych wraz z armaturą, oraz 
odbiorników gazu. 
Przewody instalacji projektuje się z rur stalowych bez szwu wg. PN-80/H-74219 i łączyć przez 
spawanie gazowe. Połączenia gwintowe rur uszczelnia się przędziwem konopnym zamoczonym 
w pokoście. Zabrania się łączenia rur w grubości przegród budowlanych. Przejścia przewodów 
przez ściany i stropy wykonać w tulei ochronnej o średnicy 20 mm większej od średnicy 
przewodu, wystającej po 30 mm z każdej strony przegrody. Wolną przestrzeń tulei wypełnić 
szcze1iwen nie powodującym korozji rur. Przewody na ścianie na zewnątrz budynku należy  
umieścić w wykutej w murze bruździe, którą po odbiorze technicznym wypełnia się chudą 
zaprawą cementową. 
Przewody wewnątrz budynku prowadzić natynkowo w odległości 20 mm od lica przegród 
budowlanych (w piwnicy 30 mm), po odbiorze pomalować 2-krotnie żółtą farbą olejną. 
Przewody natynkowe mocować do ścian lub stropów typowymi uchwytami instalacyjnymi co 
175 cm - obowiązkowo mocować w miejscach instalowania armatury i rozgałęzień przewodów 
oraz po zmianie kierunku rur (poniżej kolan). Poziome przewody rozprowadzające lokalizować 
2-20 cm pod stropem. Odgałęzienia do odbiorników wykonać odcinkami pionowymi z 
poziomym doprowadzeniem do przyborów. 
Przewody instalacji gazowej mogą się krzyżować i mogą, być prowadzone wzdłuż przewodów 
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeń przy umieszczeniu ich nad przewodami 
elektrycznymi oraz: 
- minimum 5 cm nad poziomymi rurami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,  
- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania, 



 

   - 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych  
   - 10 cm nad nie uszczelnionymi puszkami rozgałęzień instalacji elektrycznej, 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, 
- 20 cm od prowadzonych równolegle przewodów telekomunikacyjnych. 

 
3.6. Instalowanie odbiorników gazu. 
W budynkach projektowane są następujące odbiorniki gazu: 
- kocioł gazowy. 
Odbiorniki łączy się na sztywno z instalacją przy użyciu typowych złączek gwintowych i 
dwuzłączek płasko uszczelniających. Na podejściach do odbiorników na wysokości 0,7 m od 
podłogi projektuje sic kurki bezdławikowe fig. N. 800.  
 
Pomieszczenie kotłowni w którym zostanie zamontowany kocioł gazowy ma wysokość powyżej 
2,20 m tj. 3,10 m oraz kubaturę pomieszczenia powyżej 8 m3 tj. 11,68 m3. 

 
3.7. Wentylacja i odprowadzenie spalin. 
Wszystkie pomieszczenia wyposażone w odbiorniki gazu mają mieć ciągłą wymianę powietrza 
w ilości zabezpieczającej przed przekroczeniem w pomieszczeniu dopuszczalnych stężeń 
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia. Dla umożliwienia nawiewu projektuje się w dolnej 
części drzwi do pomieszczeń wykonanie otworów o łącznej powierzchni 200 cm2 przypadającej 
na jedne drzwi. Każde pomieszczenie (o którym mowa) ma oddzielny wywiew w postaci 
wyprowadzonego ponad dach budynku pionowego kanału wywiewnego o przekroju 14x14 cm. 
W ścianie między pomieszczeniem a kanałem wentylacji grawitacyjnej obsadzić typową kratkę 
wentylacyjną 21x14 cm. Zabrania się zakładania okapów lub innych elementów osłabiających 
swobodną grawitacyjną wymianę powietrza z pomieszczeń. 
Długość robocza (wysokość) kanałów wentylacyjnych i spalinowych będzie wynosić minimum 
2,0 m. licząc od poziomu kratki lub odpowiednio od przerywacza ciągu do wylotu kanału. 
Kanały na1eży wykonać z cegły palonej pełnej lub alternatywnie z typowych wypalanych 
pustaków ceramicznych fi 150 mm. Kanały wentylacyjne i spalinowe oraz sposób przyłączenia 
do nich aparatów gazowych podlegają obowiązkowo sprawdzeniu przez dozór kominiarski. 
UWAGA: Przy skrzyżowaniach (zbliżeniach) instalacji gazowej z rurami spalinowymi 
(dymowymi) przewody gazowe należy prowadzić wyżej. 
 
3.8. Próby ciśnieniowe i odbiór końcowy. 
Wewnętrzną instalację gazową po jej montażu zgłasza do odbioru wykonawca. Odbioru 
dokonuje oraz próbę ciśnieniową nadzoruje Kierownik Budowy. Oprócz szcze1ności przewodów 
odbiorowi technicznemu podlegają: jakość użytych rur, kształtek i armatury. Instalację gazowa 
należy poddać próbie szcze1ności w czasie 30 minut na ciśnienie 50 kPa. mierzonej 
manometrem różnicowym. Próbę przeprowadza sic sprężonym powietrzem. Wynik próby uważa 
sic za pozytywny, jeże1i manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1. Uwagi końcowe. 
Przed przystąpieniem do robót należy przejąć plac budowy. Istniejące uzbrojenie należy 
dokładnie zlokalizować w trakcie robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych. W 
przypadku kolizji projektowych sieci z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu oraz 
wszystkie odstępstwa należy korygować przy udziale użytkownika sieci. 
Instalowane odbiorniki gazu powinny posiadać wymaganą przez dostawcę gazu klasę jakości 
(atest producenta). Wykonawca winien dostarczyć odbiorcy gazu instrukcję obsługi 
instalowanych urządzeń oraz pouczyć go o sposobie uruchamiania instalacji. 
Całość robót insta1acyjno-montażowych i towarzyszących wykonać zgodnie z: 

- zarządzeniem nr. 46 Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dz. 
U. nr. 10 z dnia 08.02.1995 r.) 

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 04.04.1996 r. (Dz. U. 
nr. 45, poz. 200 z dnia 19.04.1996 r.) 

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II roboty 
instalacji sanitarnych i przemysłowych."  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr. 75 poz.690 z dnia 
12.04.2002r.) 

- obowiązującymi normami. 
 
4.2.Roboty ziemne. 
Wytyczenie trasy przyłączy należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Trasę oznakować 
taśmą znakującą. 
Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
-nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
-materiał nie może być zamrożony 
-nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wykopy należy chronić przed zalaniem wody i przemarzaniem. W miejscach pojawienia się 
wody gruntowej należy ją wypompować. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN-
83/8836-62 oraz zgodnie z przepisami BHP. 
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1.  Strona tytułowa - str. nr 1.  
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3. Opis techniczny - str. nr 3,4,5,6. 
 
4. Schemat i rysunek rozdzielnicy TB - rys. nr E-1 
 
5. Plan instalacji elektrycznej: 

- budynku żłobka parter nr E-2,  
 

6. Plan instalacji elektrycznej: 
 budynku żłobka parter nr E-3, 
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OPIS    TECHNICZNY 
 
 
 
 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
 zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego. 
 projekt budowlany części budowlanej budynku. 
 obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Przedmiot opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych 
w projektowanym budynku żłobka  w miejscowości Bogoria dz. nr 85 , 639  gmina Bogoria. 
                                                   
3. Zakres opracowania. 
 

1)  Budynek należy wyposażyć w instalacje elektryczne: siły, światła, oświetlenia 

bezpieczeństwa instalację ochronną od porażeń. 

2) Przewidzieć instalację gniazd wtykowych 1-fazowych 16A i 3-fazowych 32A ( do podłączenia 

ewentualnych urządzeń przenośnych). Rozmieszczenie gniazd na rysunkach rzutów współczynnik 

wykorzystania gniazd 0,2. 

3) Zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej ok. 17,00 kW  

4) Współczynnik równoczesności pracy poszczególnych urządzeń 0,65 

5) Urządzenia zasilane energią elektryczną powinny posiadać instalację ochronną od porażeń. 

System ochrony w/g ustaleń zakładu energetycznego. 

6) Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia 

do budynku lub głównego przyłącza sieciowego i odpowiednio oznakować 

7)Budynek wyposażyć w instalację odgromową zgodnie z wymogami norm PN-86/E-05003/01, PN-

86/E-05003/02, PN-89/E-05003/03. 
 
4. Ogólne dane elektroenergetyczne : 
 
 
 moc zainstalowana  Pz = 26,15 kW 
 moc szczytowa  Ps = 17,0 kW 
 współczynnik jednoczesności  kj = 0,65 
 współczynnik mocy  cos  = 0,95 
 
5. Opis szczegółowy wykonania. 
 
5.1. Zasilanie w energię elektryczną. 
 
 Zasilanie w energię elektryczną budynku żłobka  w miejscowości Bogoria dz. nr 85 , 639  
gmina Bogoria wykonane jako zalicznikowe od skrzyni przyłączowo pomiarowej SPP (według 
oddzielnego opracowania) do budynku żłobka przyłączem zalicznikowym kablowym.. 
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5.2.  Instalacja oświetleniowa. 
 

Instalację oświetleniową proponuje się wykonać przewodem o przekroju YDY-2.5mm2 (750V)  
p/t dla ciągów głównych, dla odejść pod wyłączniki i oprawy stosować przekrój YDY-1,5mm2 (750V) 
p/t. Ilość żył poszczególnych odcinków instalacji podano na rzutach budynku. W przypadku 
prowadzenie instalacji na poddaszu, na podłożu palnym, umieścić ją w listwie PCV naściennej.  

W pomieszczeniu technicznym i sanitariatach zaprojektowano osprzęt górny i łączniki w 
wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt należy 
zastosować podtynkowy zwykły.  

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oświetleniowe, o typie opraw zadecyduje 
użytkownik z następującymi zastrzeżeniami:  
- do oświetlenia sanitariatów, wejść zastosować oprawy w wykonaniu szczelnym, 
- do oświetlenia pomieszczeń poddasza zastosować oprawy oznaczone symbolem F, jeżeli 

montowane będą na poddaszu palnym. 
Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić instalację trzyżyłową (z żyłą Ochronną „PE” barwy 
żółto-zielonej). 
 
 
 
 
5.3. Przyłącze kablowe policznikowe  n/n do budynku żłobka. 

 
Budynek żłobka  w miejscowości Bogoria dz. nr 85 , 639  gmina Bogoria zasilić od skrzyni 
przyłączowo pomiarowej SPP (według oddzielnego opracowania) policznikowym kablem n/n YKY 
4x25 mm2, długości ok. 17 m, który wprowadzić bezpośrednio do rozdzielnicy TB  w korytażu 
wewnątrz budynku żłobka. 
  
 Wykop o szerokości 30cm i głębokości 80cm pod kabel wykonać ręcznie przy użyciu łopat, po 
uprzednim wytyczeniu trasy przez geodetę. Kabel w wykopie układać ręcznie, falisto na 10cm 
podsypce z piasku. Na skrzyżowaniu z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi oraz 
drogą kabel ułożyć w przepuście kablowym w rurze Arrot DVK  70mm. Przy złączu kablowym i przy 
wprowadzeniu na słup pozostawić ok. 2mb zapasy kabla. Po ułożeniu w ten sposób kabla, należy 
założyć opaski kablowe co 10m oraz na skrzyżowaniu z innymi urządzeniami i przy przepustach, i 
zgłosić do odbioru przed zasypaniem w RE Staszów i Pracowni Geodezyjnej. 
 Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez służbę 
geodezyjną, kabel można zasypać 10cm warstwą piasku, następnie 20cm warstwą luźnej ziemi 
rodzimej i przykryć wzdłuż trasy folią kalandrową koloru niebieskiego. Resztą ziemi z wykopu zasypać 
kabel oraz zniwelować i uporządkować teren. Ze względu że ziemia na trasie wykopu będzie przez 
jakiś czas osiadała zaleca się usypanie wyższej niż teren warstwy ziemi na trasie kabla. Kabel należy 
układać zgodnie z wymogami normy PN-76/E-05125.    

 
 

5.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego. 
 
 

 
W projekcie zastosowano system oświetlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnętrznym 
źródłem zasilania (akumulatory w oprawach). Najważniejszą zaletą takiego systemu jest rozproszenie 
bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie z których każda przełącza 
się niezależnie w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu. 
To wymaganie idealnie spełniają systemy oparte na oprawach z własnym 
akumulatorem w wykonaniu AUTOTESTU. Posiadają one automatyczny nadzór napięcia 
sieci i stanu akumulatora oraz automatyczne przełączanie z pracy podstawowej na awaryjną. 
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocą dwóch diod LED. Diody nie świecą 
podczas pracy awaryjnej oprawy. 
Dioda zielona – informuje o stanie baterii: 
- świecenie ciągłe: bateria naładowana 
- miga: trwa ładowanie baterii 
- nie świeci: brak baterii lub przerwa w obwodzie ładowania 
Dioda czerwona – informuje o stanie modułu: 
- miga: trwa wykonywanie testu A lub B 
- świecenie ciągłe: błąd testu A lub B, brak baterii lub awaria 
Należy zastosować oprawy oświetlenia kierunkowego w wersji jasna, które świecą 
przy zasilaniu z sieci. Przy braku napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb 
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pracy awaryjnej. 
Natomiast oprawy doświetlające drogę ewakuacyjną należy zastosować w wersji 
ciemna, które przy zasilaniu z sieci są w trybie czuwania, oprawa nie świeci. Przy braku 
napięcia zasilania automatycznie przełączają się w tryb pracy awaryjnej. 
Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone będą we własne źródło 
zasilania (akumulatory w oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po 
zaniku napięcia podstawowego. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy podłączyć 
dodatkowym przewodem do puszki instalacyjnej najbliższego obwodu oświetlenia 
podstawowego z przed wyłącznika. 
 
5.5. Instalacja gniazd wtykowych 230V. 
 
 
 Instalację gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonać należy przewodem o przekroju 3xDY-
750V 2,5mm2 w RVKL p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym „PE” umieszczać w 
ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokości 0,3m od poziomu posadzki. W pozostałych 
pomieszczeniach zastosować gniazda szczelne z bolcem „PE” o obciążalności 16A, instalowane na 
wysokości 1,2m nad posadzką. 
 
 
5.6.  Instalacja siły. 
 

Instalację siłową wykonać przewodem o przekroju 5xYDY-6mm2 w RVKL p/t o osprzętem 
hermetycznym szczelnym. Wypusty siłowe zakończyć wyłącznikiem 3-biegunowym 32A (ŁUK) oraz 
gniazdem trójfazowym natynkowym szczelnym 32A z bolcem ochronnym „PE”. 

 

 
5.7.     Połączenia wyrównawcze główne i lokalne. 

 

W pomieszczeniu łazienki zaprojektowano typową szynę SG – szynę wyrównawczą główną. Do 
szyny wyrównawczej głównej należy podłączyć wszystkie rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe 
części obce występujące we wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejściu do budynku w rurze 
gazowej zainstalować wstawkę izolacyjną. Do pomieszczeń z szyną wyrównawczą główną użyć 
przewodów 1xDY-6mm2 w RVKL p/t. Szyna wyrównawcza główna zostanie połączona z wypustem 
ze zbrojenia ław fundamentowych stanowiącego uziom naturalny budynku. W łazience 
zaprojektowano połączenie wyrównawcze lokalne. Podłączyć zaciski ochronne urządzeń 
sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody 
ochronne „PE” instalacji występujących w omawianych pomieszczeniach. Zaciski połączeń SL w 
puszcze p/t 80mm instalować w miejscu niewidocznym pod umywalką lub wanną z dostępem 
rewizji. Połączenia lokalne wykonać stosując przewód DY-2,5mm2 w RVKL p/t. 

 
6. Tablica rozdzielcza: 
 
6.1. Rozdzielnica „TB” 

 
Tablicę rozdzielczą należy przewidzieć jako wnękowe z drzwiczkami zabudowane w 

istniejącej rozdzielni na przy wejściu do  budynku świetlicy. Tablicę TB przewidzieć jako RW-2x12 
produkcji „Fael” Sp. z o.o. Ząbkowice Śląskie. 

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy wykonać przewodem 5xDY-10mm2 w RVKL p.t. ze 
skrzyni przyłączowo - pomiarowej SPP. 

Szynę ochronną „PE” tablicy „TB” podłączyć w miejscu wskazanym na rzucie parteru do 
uziomu fundamentowego wykorzystując przewód 1xDY-6mm2 prowadzony w RVKL p/t. 

 
 
 
7. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym : 
  
 

Zgodnie z informacją obowiązującym systemem ochrony od porażeń w linii n/n jest SZYBKIE 
WYŁĄCZANIE w układzie sieci TN-C. W sieci zewnętrznej występują przewody fazowe L1, L2, L3 i 
przewód neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnętrznych zaprojektowano oprócz przewodu 
neutralnego N, przewód ochronny PE. Początek występowania przewodów N i PE następuje w skrzyni 
przyłączowo – pomiarowej SPP. 
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W budynku mieszkalnym projektuje się ochronę przy pomocy wyłączników przeciwporażeniowych 
różnicowoprądowych, które stanowią uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 
Wyłączniki różnicowoprądowe muszą być raz na miesiąc testowane poprzez przyciśnięcie przycisku 
kontrolnego T. Należy zwrócić uwagę na niedopuszczalność łączenia przewodów neutralnego N i 
ochronnego PE za wyłącznikami różnicowoprądowymi. 
 Ochronie podlegają wszystkie dostępne części przewodzące tj.: 
 obudowa rozdzielni, 
 obudowy silników i aparatów elektrycznych, 
 bolce ochronne gniazd wtykowych. 
Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie z normą PN-91/E-05009 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych” ze szczególnym uwzględnieniem arkusza 04 rozdział 41 
„Ochrona przeciwporażeniowa”. 
Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną 
normą).Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony. 
 
 
8. Ochrona od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. 
 
 
 W tablicy TB zaprojektowano II (drugi) stopień ochrony od przepięć atmosferycznych i 
łączeniowych. Należy zamontować 4sztuki ochronników przepięciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 
kV, amplitudzie prądu udarowego 10 do 15 kA i kształcie 8s/20s, ochronniki przystosowane do 
montażu na szynie zatrzaskowej (montażowej). 

 
 

9. Instalacja piorunochronna. 
 

 
 Zgodnie z PN-86/E-05003 budynki o wysokości mniejszej niż 15m i powierzchni rzutu nie 
większej niż 500m2 nie wymagają ochrony odgromowej. 
 
 
10. Uwagi końcowe. 
 
 

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem budowlanym. 
Prace należy prowadzić z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym 
projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. 
 Instalacje elektryczne należy wykonać zgodnie z: 
- rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 10/1995, poz. 46; 
Dz.U.nr 45/1996, póz .200). 

- normą arkuszową PN-E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik 
IEC-364). Po wykonaniu, instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z PN-93/E-05009/61 – 
„Sprawdzenie odbiorcze”. Instalacje elektryczne montować 20cm poniżej instalacji gazu ziemnego 
w przypadku prowadzenia ich wspólną trasą. 

 Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania pomontażowe wykonywanych instalacji tj. 
badania skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemień itd. 
Wyniki dokonanych pomiarów winny się mieścić w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i 
przepisami, które wraz z niniejszą dokumentacją powinny być przechowywane przez użytkownika 
przez cały okres eksploatacji wykonanych instalacji. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić wszystkie wymagane protokoły pomiarów i oświadczenia. 
                                                                          
        
       Projektował:       

                                                                     inż. Mieczysław Sznajder  
                                                                     upr. SWK/0056/POOE/03 

Sprawdził: 
  mgr inż. Krzysztof Lis 

upr. Nr SWK/PWOE/0097/12  
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ośw. kuchnia

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t

 N

    Wyłącznik
różńicowoprądowy
  P-304 40/0,03A

PROD. "FAEL" Sp z o.o  Zabkowice  Slaskie

ROZDZIELNICA WNĘKOWA
               RW 2x12

ZASILANIE Z PROJ. SKRZYNI
PRZYŁĄCZOWO-POMIAROWEJ SPP (ODDZIELNE OPRACOWANIE)

Rozłącznik
  główny
FR-104-50

370

NADMIAROWO-

PROJ. YKY- 4x25 mm2 
PE

PE

PRADOWE

PE

WYLACZNIKI

" FAEL " Sp z o.o.
Zabkowice Sl.

ROZDZIELNICA
IZOLACYJNA
WNĘKOWA
RW 2x12

II st. ochrony
   1-1,5kV
   10-15kA
  8us/20us

L1

L2

L3

Producent

S191B10A

S191B6A

S191B10A

S191B10A

S191B10A

gn. 1-faz. pom, sanitarne

gn. 1-faz.  pokój zabaw

"TB"

281 96

ośw. pokój zabaw

gn. 1-faz.  kuchnia

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t
S191B10A

S193B20A
5xYDY-6mm2 p/t

 3

gn. 1-faz. sypialnie i szatnia

ośw. pomieszczenia sanitarne 

ośw. sypialnie i szatnia

ośw. pom. socjalne i gospodarcze i komunikacja

gn. 1-faz.  pom. socjalne, gospodarcze i komunikacja

gn. 3-faz. kotłownia

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t

3xYDY-2,5mm2  p/t

S191B10A

S191B16A

S191B10A

S191B10A
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